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“Ik woon en werk bij de SIG en ik vind dat ze het allemaal hartstikke 

goed organiseren. Met onze Groengroep rijden we vaak in een busje 

van de SIG en zo maken we lekker reclame. Dat doe ik graag, want 

ik vind de SIG gewoon goed.” 

Michael Stegeman  
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1.  Inleiding 

Inleiding 

Voor u ligt het strategisch plan SIG 2019-2024. Het plan beslaat een periode van vijf 

jaar. Ieder jaar zal er een verantwoording en actualisatie van dit plan plaatsvinden en 

worden vastgesteld in een strategische werkbrief, die daarna als bijlage aan dit plan 

wordt gevoegd.  

De SIG is een waarde gedreven organisatie die haar bestaansrecht ontleent aan de 

maatschappelijke opvatting dat kwetsbare groepen in de samenleving een beroep 

kunnen doen op ondersteuning. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is in 1969 

van kracht geworden om aan deze opvatting handen en voeten te geven. Dit is ook het 

oprichtingsjaar van de SIG.  

De SIG richt zich op de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking en/of 

autisme aanverwante stoornissen. We noemen dit de voorliggende grondslag. Om hier 

begeleiding aan te geven zijn de medewerkers in geschoold hier zijn de 

aanbestedingen op gebaseerd. Zo ook de contractvorming vanuit het zorgkantoor.  

Binnen de WMO en Jeugdzorg worden deze kaders minder strak gehanteerd en komen 

er ook hulpvragen met een andere grondslag binnen. De SIG heeft het standpunt 

ingenomen dat de hulpvragen die onder een andere grondslag binnen komen, baat 

moeten hebben bij de wijze waarop de SIG begeleiding biedt. Het mag geen volledig 

andere expertise vragen van de medewerkers. Uiteraard vindt er wel extra 

noodzakelijke scholing plaats op die andere grondslag. Vaak hebben we het dan over 

de grondslag GGZ.  

De SIG richt zich in haar werkzaamheden op de regio Midden en Zuid-Kennemerland. 

Met andere gemeentes heeft zij hoegenaamd geen overeenkomsten. Sporadisch komt 

het voor dat er incidentele overeenkomsten afgesloten worden om een  incidentiele 

hulpvraag te beantwoorden. Dit komt bijvoorbeeld voor als het om de plaatsing van 

kinderen gaat die – al of niet tijdelijk – een opname in het kinder-GVT het Anneko van 

der Laanhuis nodig hebben. Hier worden – gezien het karakter van deze voorziening -

vaker kinderen uit de provincie voor aangemeld,  

Activiteiten buiten de regio starten is geen vanzelfsprekende stap .Het zorgkantoor 

hanteert een duidelijke afbakening van de regio. De SIG heeft een samenwerking met 

de Barrage in Werkhoven waar zij vier kinderen onder haar verantwoordelijkheid en in 

samenwerking met het zorgkantoor geplaatst heeft. Onder aannemingen moeten altijd 

de goedkeuring van het zorgkantoor krijgen.  
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De SIG biedt geen behandeling, dus zowel binnen de jeugdzorg als binnen de WLZ 

gaat het om begeleiding zonder behandeling. Zij koopt wel extern behandeling in als dit 

naast de bestaande begeleiding gewenst is en het versterkend werkt.  

In het strategisch plan is de richting opgenomen van zowel externe ontwikkelingen als 

de interne reactie daarop. Door het goed monitoren van voornemens en acties uit dit 

plan zal het sturing en toetsing geven richting de partners. Het geeft inzicht in de koers 

van de SIG en de daaruit voortvloeiende plannen.  

Sinds 2015 heeft de SIG te maken met een veranderende financieringssystematiek. We 

hebben het dan over de WMO en de Jeugdwet. Daar waar zij te maken had met een 

redelijke eenduidige wijze van aanbesteding en verantwoording, is er nu sprake van 

een veelzijdiger speelveld vanwege de toetreding van de gemeenten. De Jeugdwet en 

de WMO beslaat 19% van de inkomsten van de SIG. Inmiddels kan er gesproken 

worden over een volgende fase in dit nieuwe speelveld. Gemeenten hebben een steeds 

realistischer beeld van de hulpvragen en de evaluaties van de eerste vier jaar geven 

een richting aan voor de komende aanbestedingen.  

Het wordt duidelijk dat er structureel een uitdaging ligt om alles binnen de financiële 

kaders van de overheid te bedienen. Hoewel de overheid extra geld beschikbaar heeft 

gesteld, vraagt het om nauwe samenwerking met de partners in het veld. De SIG streeft 

wel ieder jaar naar een rendement van 1,5 % om de noodzakelijke investeringen te 

kunnen blijven doen. 

De SIG kan goed verder bouwen op haar eerder getoonde innovatieve vermogen (denk 

aan het traject ‘In voor Zorg’). De afgelopen jaren zijn er intern veranderingen 

doorgevoerd op het gebied van efficiëntie in het primaire proces. De SIG kiest bewust 

niet voor zelfsturende teams maar bevordert wel de – nu al door medewerkers ervaren 

– grote regelruimte op de werkvloer. Medewerkers zijn al professionals die vele 

besluiten nemen maar die vooral ‘gevoed’ moeten worden door stimulansen uit de 

organisatie op het gebied van visie, innovatie en deskundigheid. 

Dit met name op het gebied van de ambulante zorg. Ook de herinrichting van de 

administratieve processen, die nodig waren om de aansluiting te houden met de nieuwe 

financieringssystematiek, is met succes doorgevoerd. We kunnen daarmee verder 

bouwen op een stevige en gezonde basis. Wij zijn op meerdere fronten in staat 

gebleken om ons goed te conformeren aan de ontwikkelingen en hierin onze identiteit te 

bewaren.  

De SIG streeft géén groei ‘om de groei alleen’ na. Wel is er sprake van ‘organische 

groei’ die tot stand komt door de groei in de WMO en de jeugdzorg. Het gaat dan om 

individuele ambulante cliënten en gezinnen. Daarnaast zal de SIG in 2020 in ieder 

geval 2 tot 3 woonvoorzieningen (41 nieuwe cliënten)  geopend worden omdat deze 
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uitbreiding bleek te passen in onze ontwikkeling en de noodzaak er was vanwege onze 

lange wachtlijst. 

Dit plan is tot stand gekomen is samenwerking met het MT. 
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2. Historie, Missie en Visie 

2.1 Historie 

In 2019 bestaat de SIG 50 jaar. De SIG wil een organisatie zijn waar ‘waarde creëren 

op lange termijn’ hoog in het vaandel staat. Dat wil zeggen dat de organisatie wil zorgen 

voor mogelijkheden tot zinvol leven, wonen en werken van haar cliënten waarbij iedere 

cliënt tot zijn/haar recht komt. Zij moet autonoom kunnen zijn en de zorg krijgen die voor 

hem of haar passend is. De SIG is niet uit op kortstondige successen, snelle winst of 

goedkoop effectbejag. Dit is een houding die altijd als basis heeft gediend in de 

geschiedenis. Natuurlijk met alle kenmerken van de tijd.  

In de eerste 40 jaar van haar bestaan heeft de SIG zich geconcentreerd op het creëren 

en aanbieden van (begeleiding bij) wonen. Vanuit haar visie vindt de SIG dat wonen en 

werken voor iedereen gescheiden werelden zijn, tenzij zelf anders gekozen. Toen de 

SIG tien jaar geleden aan marktverbreding ging doen door dagbesteding te gaan 

bieden, is zij die visie trouw gebleven. In zowel het primair proces als het secundair 

proces is wonen en werken bij de SIG nog steeds gescheiden.  

De maatschappelijke ontwikkelingen, en daarmee de maatschappelijke opinie op de 

zorg, hebben zichtbaar invloed gehad op de wijze van organiseren van de zorg. Met 

name in de ambulante zorg maar ook de kindzorg zagen we hier veranderingen. De 

slogan “van zorgen voor, naar zorgen dat” is natuurlijk ook niet aan de SIG 

voorbijgegaan. De wijze en misschien wel “eigen wijze” waarop de SIG hier vorm aan 

heeft gegeven, heeft ons zeker geen windeieren gelegd en is terug te vinden in onze 

cliëntentevredenheid door de jaren heen en in de substantiële wachtlijsten voor 

langdurig verblijf, voor de voorzieningen voor volwassenen is inmiddels een 

interesselijst aangelegd omdat de wachtlijst te lang werd. Deze heeft nu een minimum 

wachttijd van 6 tot 8 jaar.  De omvang van de ondersteuning in de thuissituatie heeft de 

afgelopen jaren een grote groei doorgemaakt. Een logisch gevolg hiervan was de 

afbouw van intramurale kindplekken: van 63 naar 39. Kinderen werden steeds vaker en 

langer thuis ondersteund. Hier past ook het aanbod op het gebied van logeren in dat de 

SIG al sedert 1989 doet. Vanwege de preventieve werking (op plaatsing) van kinderen 

houdt de SIG dit ook in de toekomst in haar plannen vol. Er wordt wel steeds aandacht 

gevraagd voor de financiering van dit aanbod omdat dit niet altijd dekkend in tarieven 

wordt opgenomen. 

In de bestaansgeschiedenis van de SIG heeft kindzorg altijd een speciale plek gekend. 

Er zijn nooit wachtlijsten voor: kinderen hebben een niet voorspelbare hulpvraag. 

Daarnaast is er de intensievere zorg in de thuissituatie om ‘buiten het huis’ wonen te 

voorkomen. De gezinsondersteuning is – in omvang - van < 50 gezinnen naar 210 

gezinnen gegroeid in de afgelopen tien jaar. Ook de ambulante woonbegeleiding kent 
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een groei van 200 naar 330 klanten over de afgelopen vijf jaar. Dit alles is verklaarbaar 

door de maatschappelijke ontwikkelingen.  

 

 

 

 

2.2 Missie 

De SIG staat voor zorg en begeleiding aan mensen met een beperking waarbij het 

belangrijk is aan te sluiten bij de omgeving van de individuele cliënten. Dit is de manier 

waarop zij invulling kunnen geven aan hun leven en zo veel mogelijk geluk kunnen 

nastreven.  

Onze benadering is gericht op mogelijkheden, wensen en behoeften van de cliënt. De 

SIG wil deze zorg en begeleiding toegankelijk en betaalbaar bieden. Dit, met de 

daarvoor bestemde middelen, binnen verantwoorde financiële kaders, voor iedereen 

met een erkende ondersteuningsvraag. De SIG heeft haar bedrijfsvoering in een 

samenwerkingsorganisatie belegd – de Carante Groep – zodat zij zich zo veel mogelijk 

op de inhoud van zorg kan richten. De positie op de markt ten opzichte van leveranciers 

van producten en diensten die de SIG nodig heeft, wordt hierdoor in de onderhandeling 

versterkt. De krachten van 14  - bij de Carante Groep aangesloten organisaties - 

bundelen zich hierin. Deze samenwerkingsvorm biedt de SIG de ruimte om als 

zelfstandige organisatie te blijven opereren. Wij hebben wel  de overtuiging dat 

samenwerking met andere organisaties binnen en buiten de sector in de regio 

noodzakelijk is voor een optimaal primair proces.  

 

2.3 Visie 

 
De SIG biedt zorg op maat, waarbij de termen cliënt centraal en vraaggestuurde zorg 

uitgangspunten zijn. De SIG is een flexibele organisatie die in staat is om op geplande 

en ongeplande veranderingen in te spelen. Zij draagt er zorg voor dat de mobiliteit van 

haar medewerkers op orde is, zodat wij ons bewegen naar de vragen van cliënten en 

de omgeving en hier ook actief op acteren. De SIG is actief in ontwikkelingen die door 

de stakeholders – m.n. de financiers – ingezet worden en is hierin een partner. De 

pijlers van de zorg – autonomie, respect, transparantie en professionaliteit - verbinden 

alle lagen van de organisatie met elkaar. Deze komen in alle werkprocessen terug en 

leggen de basis – steeds weer – voor een stevige cultuur.  

 

“De declaratiemethode heeft de SIG als één 

van de eerste organisaties goed op orde.”  

Gemeente Haarlem, 2016 
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Vertrouwen, verantwoordelijkheid en initiatief 

 

Wij gaan uit van het recht op een eigen bestaan voor elke cliënt en we gaan uit van de 

individuele mogelijkheden van elke cliënt. 

Wij benaderen de cliënt met respect, zonder zijn beperking te ontkennen. Hij mag zijn 

wie hij is en zijn eigen identiteit (verder) ontwikkelen. 

 

De SIG is verantwoordelijk voor adequate ondersteuning op die vlakken waarop de 

cliënt die nodig heeft bij de ontwikkeling van zijn/haar mogelijkheden. De cliënt krijgt – 

binnen de grenzen van zijn/haar mogelijkheden de verantwoordelijkheid met betrekking 

tot zijn/haar leven. 

 

Wij gaan uit van de groeipotentie van de individuele cliënt. Hij en wij moeten zijn 

mogelijkheden leren kennen, waarderen en gebruiken.  

Deze groeipotentie vatten wij samen in de woorden vertrouwen, verantwoordelijkheid en 

initiatief. De cliënt krijgt vertrouwen in zijn eigen mogelijkheden, kan de 

verantwoordelijkheid nemen voor wat binnen zijn mogelijkheden ligt en van daaruit 

initiatief ontwikkelen om verder te groeien. 

 

De SIG neemt initiatief in samenwerking met haar partners in de keten alsmede met de 

stakeholders, zal verantwoordelijkheid hierin tonen en heeft vertrouwen in de gedachte 

dat samen meer maakt.  

Vier pijlers onder de dienstverlening 

De dienstverlening aan cliënten is nooit vanzelfsprekend. De SIG onderwerpt deze 

voortdurend aan kritische heroverweging om steeds opnieuw passende antwoorden te 

vinden op de hulp- en begeleidingsvragen die iedere individuele cliënt stelt. De SIG stelt 

zich garant voor een creatieve en actieve benadering in het zoeken van oplossingen om 

een zo optimaal mogelijke leefsituatie voor de cliënt te realiseren. 

De uitgangspunten bij de dienstverlening aan de cliënt zijn: 

- autonomie van de cliënt 
- respect voor de cliënt 
- transparantie in het werk 
- professionaliteit in het werk 

 
Onze begeleiding en zorg 

In zijn woon-, leef- en werksituatie moet de cliënt zijn eigen eisen kunnen stellen aan 

alle aspecten die hij/zij belangrijk vindt om zichzelf te zijn. De SIG stelt -in overleg met 

de individuele cliënt- goede basiszorg vast waarin aandacht is voor de verzorging en 

voor een veilig klimaat waarin de cliënt zich kan welbevinden en ontwikkelen. 
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Sociaal netwerk 

We houden rekening met al wat en wie de cliënt met zich meebrengt. Daarbij hoort ook 

zijn sociale netwerk: ouders, broers, zussen, familie, vrienden en vriendinnen. Dit 

sociale netwerk kan worden betrokken bij de besluiten die de cliënt aangaan. De cliënt 

moet zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving en de kans krijgen, zich 

daarin te ontwikkelen. Deze socialisatie gaat vooraf aan en loopt ten dele gelijk op met 

integratie in de maatschappij. De cliënt en zijn sociale netwerk worden zodanig 

toegerust dat de cliënt zoveel mogelijk zijn eigen leven zelf kan inrichten. Daardoor kan 

hij een volwaardige, zelf gekozen plaats in de samenleving innemen. 

Keuzes maken 

Het maken van keuzes vereist bepaalde vaardigheden. Mensen kunnen soms pas echt 

keuzes maken als ze over de consequenties van deze keuzes geïnformeerd zijn. 

Sommigen leren van hun fouten. Er zijn echter grenzen aan dit ‘leren door fouten’: wij 

vinden het niet respectvol om een cliënt aan zijn lot over te laten. 

Zingeving 

De SIG gaat uit van de gedachte dat er meer is dan materiële luxe en gemak. Ieder 

individu zoekt ook naar de zin van zijn bestaan. De SIG zoekt in de begeleiding naar 

mogelijkheden om stil te staan bij de wijze waarop cliënten zin beleven aan hun 

bestaan. Er wordt expliciet aandacht besteed aan de levensbeschouwelijke en culturele 

achtergrond van cliënten en hun omgeving. 

Ouders en verwanten 

De SIG hecht grote waarde aan betrokkenheid van ouders en verwanten bij het reilen 

en zeilen van de stichting als geheel. Mondige kritische ouders en verwanten worden 

door de SIG omarmt. De SIG zal hen tegemoet treden vanuit de overtuiging dat we 

hierdoor de zorg beter maken.  

Succesfactoren 

De SIG heeft korte lijnen. Er kan snel geacteerd worden op externe ontwikkelingen. Er 

is goed zicht op de effecten van ontwikkelingen op de zorg en de organisatie heeft 

daadkracht laten zien. Zij is in staat om zich wendbaar op te stellen in zorginnovatie. Dit 

heeft onder andere te maken met de omvang de organisatie en de ‘platte’ inhoudelijke 

organisatie die de SIG nastreeft te zijn. Dit wordt verder uitgewerkt in de aandacht die 

de opleiding in het eerste jaar voor nieuwe medewerkers ontwikkelt. Nieuwe 

medewerkers (waaronder zij-instromers) moeten snel eigen gemaakt worden met de 

deskundigheid en de visie die de SIG wil uitdragen. 

De SIG heeft geen zelfsturende teams. Wel zoveel mogelijk eigen regelruimte voor 

medewerkers. De SIG is zich bewust van het feit dat het overgrote deel van de 
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beslissingen op de werkvloer plaats vindt. Daar wordt op ingezet en op gefaciliteerd. De 

teamleiders richten zich op het beter worden van de teams hen het goed vertalen van 

de missie en de visie in het primair proces.  

De SIG is in de regio een relatief kleine speler maar wordt – door de omgeving - goed 

gezien en gevonden. Er zijn op het gebied van ambulante ondersteuning geen grote 

concurrenten. De SIG wil haar semimurale karakter daarbij ook als sterk punt zien. De 

grote concurrenten binnen de regio zijn gericht op intramurale zorg inclusief  

behandeling. De kleinere concurrenten zijn veelal nichespelers. Het is voor de SIG goed 

dat ze er zijn omdat er een populatie is die de kleinschaligheid van de SIG ook nog te 

groot vinden. Daarnaast is het goed voor de doorstroom van cliënten.  
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3 Analyses 

Zoals in voorgaande hoofdstukken beschreven heeft de SIG  ambitie en is er is het 

besef van de wereld waarin dit waargemaakt moet worden. De SIG vertrouwen in haar 

slagkracht op basis van haar innovatieve karakter. In het volgende hoofdstuk zullen we 

deze beweringen objectiveren door middel van een aantal modellen. In 3.6 zal een 

samenvatting van de analyses worden gegeven waarna de vertaling naar de strategie 

en concrete doelen in hoofdstuk 4 en 5 zullen volgen.  

3.1 SWOT-analyse 

Een SWOT analyse geeft snel overzicht door de sterkten, zwakten, kansen en 

bedreigen in kaart te brengen en te combineren.  

Figuur 3.1.1 

               STERKTE           ZWAKTE 

Interne  
Ontwikkeling 

 Financieel gezond 

 Betrokken 
medewerkers 

 Goede kwaliteit van 
zorg 

 Personeelskrapte 

 Hoog ziekteverzuim 

 ICT 
communicatiestructuur 

                  KANSEN           BEDREIGINGEN 

Externe 
Ontwikkeling 

 Goede 
naamsbekendheid 

 Veel samenwerking 
met partners binnen 
en buiten de keten 

 Veranderende 
maatschappelijke 
opinie op zorg 

 Onduidelijkheid in wet- 
en regelgeving 

 Onzekerheid in 
budgetten gemeenten 

 Toenemend tekort op 
de arbeidsmarkt aan 
zorgmensen 

 

Hieronder worden de kwadranten uit figuur 3.1.1 tegen elkaar gezet. In paragraaf 3.6 

zal hier een verdere conclusie aan worden verbonden.  
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Figuur 3.1.2 

Sterkte   Kans  
1  Financieel gezond 1 Goede naamsbekendheid 
2 Betrokken medewerkers 2 Veel samenwerking binnen en buiten de 

keten 
3 Goede kwaliteit van zorg 3 Veranderende maatschappelijke opinie 

 

Figuur 3.1.3 

Sterkte   Bedreiging  
1  Financieel gezond 1 Onduidelijkheid in wet- en regelgeving 
2 Betrokken medewerker 2 Onzekerheid gemeente budgetten 
3 Goede kwaliteit van zorg 3 Toenemend te kort arbeidsmarkt 

 

Figuur 3.1.4 

Zwakte  Kans                  
1  Personeelskrapte 1 Goede naamsbekendheid 
2 Hoog ziekteverzuim 2 Veel samenwerking binnen en buiten de 

keten 
3 ICT communicatie 3 Veranderende maatschappelijke opinie 

 

Figuur 3.1.5 

Zwakte   Bedreiging  

1  Personeelskrapte 1 Onduidelijkheid in wet- en regelgeving 
2 Hoog ziekteverzuim 2 Onzekerheid gemeente budgetten 
3 ICT communicatie 3 Toenemend te kort arbeidsmarkt 
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3.2 Concurrentieanalyse 

Om een analyse te maken op de concurrentie in de markt, gebruiken we het 

vijfkrachtenmodel van Porter.  

Figuur 3.2.1 

 

 Potentiele toetreders: 

 Bovenregionale spelers 

 PGB initiatieven 
 

 

 
 
 
 

Macht leveranciers: 
 
 

 Gemeenten 
besteden 
niet meer 
aan of 
minder 

 CIZ heeft 
politieke 
opdracht 
streng te 
indiceren 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

 Macht afnemers: 
Cliënten 
 
 

 Veel 
wachtlijsten 
dus 
inschrijven 
bij andere 
initiatieven 
(aanbieders) 

 Klagen bij 
leveranciers 

  
 
 
 

 

Substituten: 

 Vanuit 
maatschappelijke 
opinie het meer 
inzetten van netwerk 
en/of mantelzorg 

 Weinig substitutie op 
gespecialiseerde zorg 

 

 

 

Rivaliteit tussen bestaande 

organisaties:  

De klant heeft keuze op de 

zorgmarkt maar gezien de 

geografische woon- en 

werkwens, is de SIG t.o.v. 

haar concurrenten goed 

verdeeld aanwezig.  

Het onderscheidend 

vermogen van de SIG is 

groot. De fysieke omgeving 

(huisvesting) speelt hier een 

grote rol in. 
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3.3 Kernkwaliteiten 

Deze analyse is gebaseerd op hetgeen we uit willen dragen maar zeker ook op wat we 

teruggekregen hebben in de het stakeholdersonderzoek, het entryonderzoek, reacties 

uit introductiebijeenkomsten nieuwe medewerkers en 

cliëntentevredenheidsonderzoeken.  

De kernkwaliteiten voldoen aan de volgende criteria als: 

- Ze leveren de cliënten een voordeel 

- Ze zijn voor onze concurrenten niet makkelijk te imiteren 

- Ze komen terug over de hele linie van de organisatie  

Figuur 3.3.1 

KERNKWALITEITEN VAN DE SIG 
Betrokkenheid                        Loyale medewerkers, veel lange dienstverbanden 
Kleinschaligheid                     Mensen in alle lagen van de organisatie kennen elkaar. 
                                               Snel zichtbaar waar aandacht nodig is; voorkomt veel, 
                                               Korte lijnen 
Menselijke maat                     Iedereen heeft een naam, grote betrokkenheid 
Klantgericht                            Inhoud is altijd leidend 
Oplossingsgericht                   Out of the box denken als antwoorden op vragen 

 

3.4 Groeimatrix 

De groeimatrix is in dit strategisch plan opgenomen met het idee om de mogelijkheden 

iop dit gebied weer te geven. Zoals eerder gemeld heeft de SIG geen doel ‘an sich’ om 

te groeien. Groei gaat echter niet alleen om volumegroei, het kan ook nodig zijn om op 

andere (nieuwe) gebieden meer te gaan doen en op de oorspronkelijke aanbod 

gebieden wat minder. Hierdoor stijgt het volume niet maar verandert de onderlinge 

verhouding van de producten en diensten ten opzichte van elkaar. De uitwerking van 

het groeimodel is fictief en dus voor de discussie; het geeft beeld bij wat zou kunnen 

maar in de huidige ontwikkeling van de SIG nu geen prioriteit heeft.  

  

“Als moeder en als lid van de Verwantenraad ben ik heel 

tevreden met de manier waarop in het Logeerhuis wordt gewerkt 

en gecommuniceerd. Er wordt goed geluisterd. Voor mijn dochter 

voelt het Logeerhuis bijna als thuis."  

Caroline Krab,  lid Verwantenraad Logeerhuis  
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Figuur 3.4.1 
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3.5 Stakeholdersanalyse 

De stakeholdersanalyse is opgenomen om een beeld te geven welke stakeholders 

belangrijk geacht worden bij het bereiken van de doelen van organisatie. Allemaal? 

Figuur 3.5.1 
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3.6 Samenvatting analyses 

 

Vanuit de SWOT-analyse (met name figuur 3.1.5) is op te maken dat dat de interne 

personeelskrapte ( huidig personeelsbestand dat niet vanuit zichzelf meer uren of op 

andere plekken willen werken), in combinatie met het ziekteverzuim, een onderwerp 

van aanpak moet worden.  

De ICT-communicatiestructuur is zwak genoemd en ondersteunt de SIG onvoldoende. 

Dit heeft te maken met het overgangsmodel waar de Carante Groep zich in bevindt. Dit 

heeft voordelen op de effectieve samenwerking maar dit heeft ook nadelen op het 

gebied van snelheid. De aangesloten organisaties kennen een eigen tempo en daar 

waar je gezamenlijk keuzes maakt, betekent dat automatisch iets voor de snelheid 

waarmee bepaalde processen geïmplementeerd worden. De SIG ervaart hierdoor dus 

op punten niet voldoende ondersteuning in het proces waar zij in zit. Dat moet 

verbeteren om goed in te spelen op ontwikkelingen. De middelen vanuit de gemeenten 

nemen af –dit is in de media goed te volgen– maar de onduidelijkheid in wet- en 

regelgeving maakt dat enige vorm van (noodzakelijke) innovatie ook riskant is. 

Innoveren betekent ook investeren. Echter de grilligheid waarmee wetgeving 

aangekondigd wordt en niet doorgevoerd of de financiering die wordt uitgesteld, maakt 

dat de SIG daarin afgewogen risico’s moet nemen. De toenemende krapte op de 

arbeidsmarkt is weliswaar een maatschappelijk probleem maar figuur 3.1.2 en figuur 

3.1.4 laten zien dat de naamsbekendheid en de samenwerking binnen de buiten de 

keten de SIG kansen bieden, wat een gunstig kan hebben op het aanpakken van deze 

bedreiging.  

Vanuit het model van Porter, - concurrentieanalyse - weergegeven in figuur 3.2.1, 

kunnen we zien dat de SIG ten opzichte van haar concurrenten een goede positie heeft. 

Enerzijds komt dit door het verspreide aanbod in de regio Midden en Zuid- 

Kennemerland waar concurrenten in soortgelijke aanbod minder vertegenwoordigd zijn. 

Anderzijds heeft de SIG een goed gevulde en onderhouden vastgoedbestand, wat 

maakt dat mensen specifiek voor een plek bij de SIG kiezen. De macht van de 

afnemers en leveranciers versterkt elkaar Dit komt logischerwijs doordat leveranciers 

(bijvoorbeeld gemeentes) indirect ook afnemers zijn. Een reële concurrent die we nog 

niet kennen zijn bovenregionale zorgaanbieders die in onze regio zouden kunnen 

aanbesteden.  

Het model waarin de kernkwaliteiten zijn uitgewerkt is van Hamel & Prahalad. Het laat 

zien dat de SIG innovatievermogen kan tonen. De mate van toewijding van het 

personeel komt hier goed uit. In figuur 3.3.1 zijn de uittingsvormen verder opgenomen. 

In figuur 3.4.1 is het groeimodel uitgewerkt via de matrix van Ansoff. De SIG streeft 

groei niet na als doel op zich; dit model geeft weer dat de SIG wel mogelijkheden heeft 
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dit te doen, indien nodig. Hoewel ontwikkeling van het zorgaanbod niet tot directe groei 

hoeft te leiden, kan dit wel ingezet worden wanneer tegenvallende inkomsten moeten 

worden opgevangen. Gezien de organische ontwikkeling die de SIG de afgelopen jaren 

heeft doorgemaakt en het inspringen op kansen die zich voordoen, is het goed dit 

model in het achterhoofd te houden.  

De stakeholdersanalyse geeft duidelijk richting voor de op te nemen doelen. In figuur 

3.5.1 is dit voor vijf groepen uitgewerkt. In de doelen in dit plan zullen de belangen van 

de verschillende stakeholders uiteraard worden meegenomen. 

 

 
“Mijn zus Vanessa zal altijd begeleiding nodig hebben. De SIG biedt 

die zorg met een compleet pakket, van wonen en welzijn tot en met 

dagbesteding. De medewerkers tonen veel betrokkenheid. Vanessa 

is in goede handen."  

Fangni Wang 
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4. Strategie 

De hierboven beschreven analyses zijn meegenomen in het bepalen van de doelen.  

In de uitwerking komen dan de volgende thema’ aan de orde: 

- De politieke realiteit (overheidsbeleid, landelijke/regionale beleidskeuzes in de 
zorg)  

- Medewerkers (arbeidsmarkt problematiek) 
- Cliënten en de ontwikkeling van zorgvraag en -aanbod binnen de organisatie; 
- Duurzaamheid 
- Bouwzaken/huisvesting 
- Veiligheid  
- Stakeholders 

 

Strategisch thema Politieke macro-economische realiteit vertalen 

 

1. Volgens zowel de VGN als de organisatie Volksgezondheidenzorg1 zijn er 
142.000 mensen met een verstandelijke beperking naast 2,2 miljoen mensen 
met een IQ tussen de 70 en 85 die zwakbegaafd of wel licht verstandelijk beperkt 
worden genoemd. In een trendanalyse van TNO staat te lezen dat de doelgroep 
met Zorgzwaartepakketten van 68.868 mensen met een verstandelijke beperking 
in 2010 zal stijgen naar 69.927 mensen met een verstandelijke beperking in 
2020. Daarnaast kwam uit de trendanalyse dat er in 2020 ongeveer 33.000 
mensen van de gemeente gebruik zouden maken, (11.700 kinderen in de 
jeugdwet). Op basis van uitsluitend demografisch ontwikkelingen zal het absoluut 
aantal mensen met een verstandelijke beperking (jaarprevalentie) in de periode 
2015-2040 naar verwachting met 1% stijgen. Op basis van een aantal 
ontwikkelingen wordt aangenomen dat het aantal mensen met een verstandelijke 
beperking in de toekomst zal stijgen.  

           Hierbij gaat het om de volgende zaken: 

 Toename van de levensverwachting van verstandelijk beperkten (Maaskant & 
Hoekman, 2007; Cardol & Meulenkamp, 2013). Vooral in de groep ernstig 
verstandelijk beperkten blijven mensen langer leven dan vroeger. De prevalentie 
zal dus vooral onder de oudste leeftijdsgroepen stijgen. Dat betekent ook een 
toename van het aantal verstandelijk beperkten met een co morbide aandoening, 
zoals dementie, diabetes, andere chronische ziekten of een psychiatrische 
aandoening. 

 Toename van het aantal zwakbegaafden met bijkomende problemen in de 
sociale redzaamheid; zij worden tot de (licht) verstandelijk beperkten 

                                                      
1 Volksgezondheidenzorg.info, een product van het RIVM, biedt open data en onafhankelijke en wetenschappelijk 

onderbouwde informatie. Deze informatie komt tot stand in samenwerking met een groot aantal experts van 

verschillende instituten. 

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/verstandelijke-beperking/cijfers-context/trends#1546
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/verstandelijke-beperking/cijfers-context/trends#1546
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/verstandelijke-beperking/cijfers-context/trends#1503
https://www.volksgezondheidenzorg.info/afkortingen#prevalentie
https://www.volksgezondheidenzorg.info/organisaties#RIVM
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gerekend (Woittiez et al., 2014). 

 Betere medische technologie waardoor een groter aantal (te vroeg geboren) 
pasgeborenen overleeft met een toekomstige verstandelijke beperking. Door 
betere medische zorg van (veel te) vroeggeboren kinderen kan neurologische 
schade  echter ook worden voorkomen en daarmee ook het optreden van 
verstandelijke handicaps (Edwards et al., 2010; Azzopardi et al., 2009). 

 Door verbetering van de therapieën voor aangeboren afwijkingen en een 
verbeterde neonatale en/of prenatale screening kan er in de toekomst 
waarschijnlijk ook beter preventief worden opgetreden. In de meest recente 
aanbevelingen voor neonatale screening adviseert de Gezondheidsraad 
bijvoorbeeld om ook enkele aandoeningen op te nemen waarbij mentale 
retardatie tot de fenotypen behoort (Gezondheidsraad, 2015). Hierbij wordt ook 
in toenemende mate een rol voorzien van NGS vanwege snelle technische 
ontwikkelingen en dalende kosten (Gezondheidsraad, 2015; Knoppers et al., 
2014). Wat het effect hiervan is op prevalentie van verstandelijke beperkingen in 
de toekomst is nog niet duidelijk, zeker gezien de trend dat prenatale diagnostiek 
niet automatisch leidt tot een incidentiedaling.  

 Het aantal zorggebruikers groeit sneller dan te verwachten is op basis van de 
beschikbare informatie over prevalentie en vergrijzing. Een belangrijke oorzaak is 
dat de maatschappij steeds hogere cognitieve en sociale eisen stelt aan mensen 
aan dan in het bijzonder aan mensen met een beperking (Woittiez et al., 2014). 
Prevalentieschattingen van verstandelijke beperking die gebaseerd zijn op 
zorggebruik zullen hierdoor ook beïnvloed worden 
 

2. Hoewel landelijk de zorgen om de stijgende kosten in de zorg aandacht krijgen, 
hebben wij hier op korte termijn geen kortingen te verwachten binnen de WLZ. 
De tarieven zijn voor 2019 voor de SIG al naar beneden aangepast en verwerkt 
in de begroting. Dit heeft het overschot in de begroting beperkt en hier zullen we 
dus scherp op moeten letten. 
 

3. Dit is anders op het gebied van de financiering in de WMO en de Jeugdwet, die 
door de gemeentes wordt uitgevoerd. Hier neemt de vraag toe en zijn de 
budgetten niet toereikend.  De landelijke overheid voegt wél geld toe aan de 
budgetten, maar de kans dat er maatregelen komen om – met name de 
jeugdzorg – anders te financieren, is aanwezig. Dit betekent dat de SIG voor het 
feit kan worden gesteld dat er geen verdere groei mogelijk is en er wachtlijsten 
ontstaan. Als gevolg daarvan moeten wij op dat moment overwegen hoe wij 
omgaan met de verlenging van contracten van medewerkers binnen de GZO 
(gezinsondersteuning). Wij onderzoeken dan de mogelijkheid tot ‘mobiliteit’ naar 
andere functies. 

 
4. Het risico van kortingen is dus aanwezig. Er zijn voorbeelden in het land bekend 

van gemeentes die bezuinigen overwegen of al uitvoeren. In onze regio is dat 
nog niet het geval, hoewel hier wel binnenkort informatie over wordt gegeven op 

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/verstandelijke-beperking/cijfers-context/trends#5349
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/verstandelijke-beperking/cijfers-context/trends#6148
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/verstandelijke-beperking/cijfers-context/trends#6144
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/verstandelijke-beperking/cijfers-context/trends#6152
https://www.volksgezondheidenzorg.info/afkortingen#NGS
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/verstandelijke-beperking/cijfers-context/trends#6153
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/verstandelijke-beperking/cijfers-context/trends#6151
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/verstandelijke-beperking/cijfers-context/trends#6151
https://www.volksgezondheidenzorg.info/afkortingen#prevalentie
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/verstandelijke-beperking/cijfers-context/trends#5349
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speciale bijeenkomsten. De zorg, en dan met name de jeugdzorg, is een politiek 
beladen onderwerp en het lijkt er nu op dat de overheid in de komende termijn de 
gemeentekassen vooralsnog aan gaat vullen.  

 
5. De overheid trekt zich steeds meer terug en er wordt van de maatschappij 

verwacht dat er meer geparticipeerd wordt binnen de zorg. De huidige wetgeving 
is erop gericht dat de kwetsbare groepen een plek in de samenleving moeten 
hebben waarbij de samenleving zich in eerste opzet verantwoordelijk voelt. Dit 
zien we vanuit de participatiewet waarbij dus dagbesteding vanuit de scholen 
geen automatisch gevolg meer is. Ook vanuit de WMO is deze gedachten 
uitgangspunt.  

 

Strategisch koers Politieke macro-economische realiteit vertalen 

 

Vanuit bovenstaande uitwerking kan geconcludeerd worden dat de doelgroep waar de 

SIG voor werkt stabiel is maar langzaam groter wordt. De cijfers zijn in samenhang met 

de zorg die gevraagd wordt in de genoemde rapporten opgenomen. Verdeeld in de 

zorgzwaartepakketten, de WMO en de jeugdzorg. Er zal gekoerst worden op 

innovatieve mogelijkheden, want hetzelfde blijven doen zal hetzelfde opleveren en kan 

dus niet meer. Hiervoor is het groeimodel een goed uitgangspunt: welke mogelijkheden 

zijn er om de zorg om te buigen binnen de huidige kaders? Het komend verslagjaar zal 

er met de teams gekeken worden naar de mogelijkheden om innovatie toe te passen. 

Met name de interne ICT-communicatie moet op orde komen (dit blijkt ook uit de SWOT 

analyse). Ook dit is in de komende verslagperiode een na te streven doel. Hiervoor is 

het nodig dat de SIG een rendementspercentage van minimaal 1,5% per jaar haalt. Op 

het gebied van de technologische toepassingen binnen het primair proces (beeldzorg 

en robotisering) en op het gebied van ondersteunende middelen (on boardingApps bij 

het inwerken), zal er innovatie moeten plaats vinden. Hiermee kan er invloed op de 

wachtlijsten worden uitgeoefend en de huidige roosters kunnen op efficiëntie worden 

bekeken.  

In elk tweede MT van de maand zullen overzichten en conclusies over de voortgang in 

de voorafgaande maand worden gepresenteerd en besproken. Per kwartaal zal er op 

basis van de data een analyse gedaan worden.  

Het investeren in de sociale netwerken en de vrijwilligers zal bijdragen aan de 

participerende samenleving.  

Concrete uitwerking met tijdspad; zie figuur 4.1-4.2 
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Strategisch 
doel 

Innovatie onderzoeken en toepassen binnen huidige kaders 

Doelstelling Politieke economische realiteit vertalen 

Acties Resultaat Middelen Uitvoering Verantwoordelijkheid Planning 
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Figuur 4.1 

Strategisch 
doel 

SIG is onderdeel van de participerende maatschappij 

Doelstelling Cliënten zijn in staat te participeren in de maatschappij 
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Figuur 4.2 
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Strategisch thema Arbeidsmarktproblematiek 

 

1. Er is sprake van een krappe arbeidsmarkt. Dat betekent dat vacatures vaker 
voorkomen (mobiliteit), dat we deze langer hebben openstaan en ze soms een 
periode niet kunnen invullen en dat we meer problemen hebben om mensen met 
voldoende kwaliteit te vinden. 

2. We gaan hiermee aan de slag door: 
▪ Onze werving- en selectie methodes zo goed mogelijk in te richten. 

Accuraatheid, snelheid en aandacht, en gepaste opleiding op maat. 
▪ Ons als werkgever positief te profileren en nieuwe wervingskanalen 

(sociale media gericht inzetten). 
▪ Nieuwe doelgroepen medewerkers te vinden (bijv. zij-instromers). 

3. Risico’s vormen hier de hoge kosten van tijdelijk personeel (personeel niet in 
loondienst). Deze kostenpost is in belangrijke mate debet aan de tegenvallende 
financiële resultaten van de SIG. Dit noodzaakt ons tot een restrictieve inzet en 
veel inspanningen om vast personeel te werven. 

4. We streven er naar de ‘ invultijd’ van vacatures (zie hiervoor het dashboard RVT) 
steeds verder in te perken.  

 
 

Strategisch koers Arbeidsmarktproblematiek 

 

1. De SIG inventariseert hoe nieuwe medewerkers de SIG gevonden hebben. 

Per kwartaal vindt hier een analyse op plaats om te kijken of de gebruikte 

kanalen voldoende opleveren.  

2. De doorlooptijd van de afhandeling van vacatures moet met 25% naar 

beneden ten opzichte van de gemiddelde tijdsduur in 2018. 

3. Het inzetten op het opleiden van mensen – de zogenaamde zij-instromers – 

wordt in een project uitgewerkt.  

4. Vanuit de Carante Groep zal de ondersteuning gericht zijn om de afhandeling 

van de werving en selectie te automatiseren. Dit valt onder de inzet ICT met 

betrekking tot het communiceren van de systemen.  

5. De SIG doet actief mee in de ontwikkelingen (zowel landelijk als op Carante-

niveau) met betrekking tot het invoeren van robotisering binnen de zorg. De 

eerste technologieën zijn binnen de SIG gestart. Beeldzorg en de Somnox 

(slaaprobot) zijn opgenomen in het aanvullende zorgaanbod van de SIG. 

Beiden zitten nog in een pilotfase en zullen we in 2020 de pilot bestendigen of 

afronden.  

6. De inzet van PNIL gaat per jaar met 10 % naar beneden ten opzichte van de 
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inzet 2018, dat betekent dat dit in 2024 gehalveerd moet zijn.  
7. Binnen de Carante Groep doet de SIG actief mee met de projecten op het 

gebied van deze problematiek. Het komende jaar zal de onboardingApp in 
het kader van de introductie worden gelanceerd. Deze manier zorgt voor een 
warm welkom maar ook voor snelle en korte communicatie alsmede een 
snelle manier van informatieverstrekking. 

8. De SIG onderzoekt het aanvragen van roosterwensen via een APP. Die kan 
nu al wel gebruikt worden om naar je uren en rooster te kijken maar nog niet 
voor de aanvragen. 

9. De SIG is begonnen met een pilot van zelfroosteren. Dit om de medewerkers 
zoveel mogelijk eigen regie te geven. Criteria waarop de evaluatie plaats 
vindt zijn de medewerkerstevredenheid en de kwaliteit van het rooster in 
relatie tot de zorgvraag van die eenheid. In 2020 nemen we hier een besluit 
over.  

10. De SIG is aangesloten bij de VBZ-KAM (dat is een regionale samenwerking 
van partners in de zorg) hierbij is onlangs een project arbeidsmarkt in 2020 
gestart alwaar de SIG intensief bij betrokken is vanuit het HR netwerk. Ook 
op het gebied van leren worden hier gezamenlijke initiatieven ontwikkeld 
zoals opleidingen, waar de SIG aan bijdraagt.  
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Concrete uitwerking met tijdspad; zie figuur 4.3 

Strategisch 
doel 

Voldoende gekwalificeerd personeel (Arbeidsmarktproblematiek) 

Doelstelling Personeel en zorgvraag efficiënt afstemmen 

Acties Resultaat Middelen Uitvoering Verantwoordelijkheid Planning 

Zij-instromers 
werven en 
opleiden 

Nieuwe groep 
medewerkers 
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jaar 
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instromer 8 
uur 
mankracht 
investering 

Hoofd P&O 
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doorlopend 
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zijinstromers 
bereiken 
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afdeling 
P&O, vier 
uur afdeling 
PR, per jaar 
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en project 
medewerker 
PR 

MT doorlopend 

Banen 
markten 

Veel mond op 
mondreclame 

€ 2000,-Vier 
dagen per 
jaar 

Hoofd P&O 
en praktijk 
opleider  

MT Jaarlijks 

Efficiënte 
stroom- 
lijning ICT 
P&O 

Kortere 
doorlooptijd 
van 25% 
vacatures 

20% meer 
budget op 
ICT 

Hoofd P&O MT Eenmalige 
investering 

Tech- 
nologische 
inzet 

Minder inzet 
mankracht 

€150.000,- Bestuurder 
&MT 

MT Voor najaar 
2020 

Verschillende 
APP 
mogelijkheden 
voor 
medewerkers 

Meer regie 
voor 
medewerkers, 
hogere 
tevredenheid 

€75.000,- Bestuurder 
en MT 

MT Najaar 2020 

Figuur 4.3 

 

Strategisch thema Ziekteverzuim 

 

Het ziekteverzuim is hoog. Enig onderzoek laat zien dat dit voor een deel met de 

duidelijkheid van de organisatie te maken heeft. De organisatie legt te weinig vast in het 

begin van een ziekteperiode waardoor er op een later moment moeilijker gestuurd kan 

worden. De verwachtingen van de SIG zijn bij zieke medewerkers onvoldoende 

duidelijk. Daarnaast heeft de organisatie te maken met complex, nauwelijks te 

beïnvloeden verzuim. Preventief wordt er steeds meer gedaan.  

Het verzuim leidt tot werkdruk en/of hoge kosten bij vervanging. 
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Strategisch koers Ziekteverzuim 

 
1. De problematiek rond het medewerkerstekort wordt versterkt door het hoge 

ziekteverzuim (in 2018, 7,5%).   
2. We hebben een nieuwe Arbodienst gecontracteerd.  
3. Intern geven we op alle niveaus training zodat er via bewustwording bij 

medewerkers en leidinggevenden ander gedrag komt in de omgang met 
ziekte. 

4. Door de gehele stichting werken we aan een aanscherping in de cultuur die 
ziekteverzuim moet ‘neerzetten’ op basis van de methode “huis van 
werkvermogen”. We maken mensen bewust maken van de kosten van 
ziekteverzuim. Het protocol en de gedragsregels staan hoog op de agenda. 

5. We streven naar een ziekteverzuimcijfer dat gelijk is aan het landelijk 
branchegemiddelde (Vernet), of lager, in 2020 en binnen 5 jaar onder het 
landelijk gemiddelde. 

6. Er komt een portefeuille met deskundigen die ingezet kunnen worden ter 
preventie van ziekteverzuim.   

 
 
Concrete uitwerking met tijdspad; zie figuur 4.4 

Strategisch 
doel 

Gezonde medewerkers 

Doelstelling Ziekteverzuim onder of gelijk aan het landelijk branchegemiddelden.  

Acties Resultaat Middelen Uitvoering Verantwoorde-
lijkheid 

Planning 

Nieuwe 
Arbodienst 

Gericht op 
werkvermogen 

€ 70.000.- 
per jaar 

SMT, 
bedrijfsarts, 
werkvermogen 
Specialist en 
lijn 

MT Voorjaar 
2020 doel 
gehaald 

Protocol en 
gedragsregels 
scherp onder 
de aandacht 
brengen 

Gezamenlijke 
verantwoordelijk-
heidsgevoel 
creëren 

In ieder team 
een uur (is 
45 uur) per 
jaar 

Teamleiders en 
Clustermanager 

MT Ieder jaar 

Teams trainen 
op verzuim-
gedrag in het 
kader van 
werk-
vermogen 

Meedenkende 
medewerkers in 
oplossingen van 
werkvermogen 
in plaats van 
ziekteverzuim 

€1.500.- per 
team 

Trainers 
Arbobutler 

MT Voor het 
najaar 2020 
60% getraind.  

Preventie-
inzet 

Voorkomen van 
ziekteverzuim 

€2.500,- per 
traject 

Portefeuille met 
deskundigen 

MT doorlopend 

Figuur 4.4 
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Strategisch thema Duurzaamheid 

 

De SIG gaat bewust om met duurzaamheid. We willen bestendig omgaan met 

grondstoffen, mensen en kapitaal. Voor de SIG betekent dit dat we vanuit de 

inkoopprocedures en vanuit de huisvesting- en gebouwenbeheer hierop inzetten om dit 

zo efficiënt mogelijk te doen. Hiervoor zijn de contanten met de afdeling huisvesting van 

de Carante Groep een welkome aanvulling. De SIG zet al in op duurzaamheid van de 

gebouwen. Het nieuwbouwproject aan de Engelandlaan is gasloos en bij de Stan 

Kentonlaan zijn al zonnecollectoren geïnstalleerd. 

 

Strategisch koers Duurzaamheid 

 

Binnen de Zorg is de ‘Green Deal’ uitgangspunt voor de organisaties om het thema 

duurzaamheid op een verantwoorde manier vorm te geven. Zowel vanuit de branche 

(VGN) als vanuit de Carante Groep zal dit vertaald worden in het facilitair beleid. De 

komende twee jaar zal de SIG zich vooral richten op kennis vergaren en kennis delen.  

Voor de huurpanden en de panden waar de SIG in een VVE zit, zal met betreffende 

partners het duurzaamheidsbeleid worden vastgelegd. Doel hiervoor is voor 2023.  

Concrete uitwerking met tijdspad; zie figuur 4.5 

Strategisch 
doel 

De SIG wil binnen 15 jaar volledig duurzaam zijn.  

Doelstelling Duurzaamheidsbeleid ontwikkelen 

Acties Resultaat Middelen Uitvoering Verantwoorde-
lijkheid 

Planning 

Green Deal 
vertalen 

Subdoelstellingen 
uit de Green Deal 
zijn vertaalt in 
deelplannen 

Vergaren 
van kennis 
en kunde 

Carante Groep, 
Tealeider Facilitair 
en CM Bouw 

MT 01-01-2021 
is het plan 
uitgewerkt 

Gebouwen 
Beheer; 
duurzame 
vervanging 

Vier 
voorzieningen 
krijgen 
zonnecollectoren 

€100.000.- Teamleider 
Facilitair en CM 
Bouw 

MT 31-12-2022 

Huurpanden 
en VVE 
panden plan 
duurzaamheid 

Voldoen aan 
Greendeal 

n.t.b. Clustermanager 
Bouw en 
teamleider 
facilitair 

MT 2023 

Duurzaam 
inkoopbeleid 

Er is een 
inkoopportefeuille 
waarin de 
uitgangspunten 
van de greendeal 
verwerkt zijn. 

Tijd 
teamleider 
Facilitaire 
dienst  

Teamleider 
Facilitair en 
bestuurssecretaris 

MT 2021 
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Figuur 4.5 

 

Strategisch thema Huisvesting 

 

De SIG heeft haar volledige ‘oude’ huisvestingsbestand vervangen door nieuwbouw in 
de vorm van appartementen of studio’s. Hierbij zijn steunpunten/medewerkersruimtes 
gecreëerd. 
We beschikken momenteel over en mix van huur- en koopwoningen. Dit betekent dat 
we flexibiliteit hebben in de op- of afschalen van het aantal woningen.  
 
 

Strategisch koers Huisvesting 

 
 

1. De SIG gaat uit van het principe dat er geen personele middelen mogen worden 
geïnvesteerd in huisvesting (en vice versa). 

2. De financiële reserves waar we momenteel over beschikken zijn vooral 
opgebouwd vanuit een afgewogen huisvestingsbeleid. Dit heeft het mogelijk 
gemaakt de laatste nieuwbouw (Engelandlaan) met eigen middelen te bouwen. 

3. De investeringsruimte per woonplek wordt bepaald door de Normatieve 
Huisvestingscomponent die nauw gelieerd is aan de sociale huurgrens. Duurder 
dan dit bouwen of huren we niet. 

4. Er zijn op dit moment twee projecten concreet in ontwikkeling: de al genoemde 
Engelandlaan (januari 2020) en Hof van Leijh (een huurproject bij Elan Wonen, 
Q3 2020). Er is nog één project in onderzoek in het kader van vervanging 
Westerheem. Westerheem is onvoldoende toekomstbestendig. Zodra hier meer 
over bekend is zal dit in de strategische jaarbrief worden meegenomen.  

5. Twee projecten zijn in onderzoek en zullen nog de berekening van hun eigen 
investeringsplannen moeten krijgen op het moment dat dat kan. Dit plaatje zal de 
haalbaarheid onderbouwen en de RvT in staat stellen tot besluitvorming te 
komen. Het gaat hier om 8 jongeren/doorstroom woningen en een ruimte voor 
een nieuw dagbestedingsproject in de vorm van een theater met wederkerige 
diensten. Dit zou in 2020 klaar kunnen zijn, hooguit begin 2021, waarbij de start 
gefaseerd al in 2020 kan geschieden.  

6. Het onderhoud van de gebouwen krijgt met name aandacht door de nieuwe 
opzet van het team onderhoud (facilitair). Hier zal met name het lange termijn 
onderhoud de aandacht krijgen en moet voor de begroting 2021 volledig zijn. 
Hierbij zal het beschikbare digitale WISH programma nog optimaler benut gaan 
worden. 

 
Concrete uitwerking met tijdspad; zie figuur 4.6 
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Strategisch 
doel 

Aantrekkelijke huisvesting bieden bij begeleidingsaanbod 

Doelstelling Adequate huisvesting 

Acties Resultaat Middelen Uitvoering Verantwoorde-
lijkheid 

Planning 

Voldoende 
flexibiliteit 

Goede mix 
in huur en 
koop 

Huisvestingscomponenten 
conform NZA 

Bestuurder, 
Clustermanager 
Bouw en Hoofd 
FA 

MT doorlopend 

Meerjaren 
onderhouds-
planning op 
orde 

Adequate 
planningen 
voor 
begroting 

Wish en 8 uur per week 
mankracht per jaar 

Facilitaire 
dienst en hoofd 
FA 

MT doorlopend 

Nieuwbouw 
projecten 

Twee 
projecten 
in 2020 
met 
uitbreiding 
van 41 
plekken 

ZIN Bestuurder en 
clustermanager 
Bouw 

MT 2020 

Figuur 4.6 

 

Strategisch thema Veiligheid 

 

Naast de veiligheid die bij de bouw en in het onderhoud in acht wordt genomen, zullen 
we met betrekking tot de procedures (legionella, hygiëne, medisch handelen) de zaken 
actueel en op orde moeten houden. Ook de veiligheid van de gegevens (AVG)  vraagt 
een duidelijke lijn van de organisatie. Hiervoor is samenwerking met Carante Groep 
onontbeerlijk gebleken.  
 

Strategisch koers Veiligheid 

 
1. Met het nieuwe intranet zullen we ook in staat zijn onze regelingen op tijd te 

updaten. 
2. Het belangrijkste instrument in het in beeld brengen van de veiligheid van de 

cliënt zal worden verbeterd door de ingebruikname van ons totaal vernieuwde 
begeleidingsplannenprogramma Indaba. Door de  verbeterde leesbaarheid zal 
de cliënt nadrukkelijker een positie krijgen in zijn eigen plan. In ieder hoofdstuk 
wordt op dat gebied een risico-inventarisatievraag gesteld. Jaarlijks komt op 
deze manier automatisch deze vraag ter bespreking terug. Hij wordt dan 
geëvalueerd en bijgesteld. Het INDABA is met ingang van Q3 volledig 
beschikbaar.  

3. Goede BHV-afspraken en -training en duidelijke ontruimingsrichtlijnen zullen de 
veiligheid bij calamiteiten bevorderen. Per team moeten er twee mensen 
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minimaal BHV geschoold zijn. Het uitgangspunt is dat iedereen geschoold mag 
worden, echter niet iedereen is hiervoor gemotiveerd. Daarom is er om het jaar 
een verplichte BHV scholing die er op is ingericht aan tenminste de minimale 
eisen te voldoen in de vorm van een workshop waarin medewerkers de 
belangrijkste onderdelen van de BHV leren en onderhouden.  

4. Veiligheid een belangrijk gebied om onze risico’s in te willen beperken. Ieder jaar 
moeten er – per locatie ontruimingsoefeningen gedaan worden. Dit moet 
geoefend worden met cliënten en zonder cliënten. Hiervoor heeft de SIG een 
uitgebreid beleid waarbij evaluatieformulieren horen. Aan de hand hiervan 
worden in de teamvergadering verbeteringen afgesproken. Ook wordt de TD 
ingezet worden om te ondersteunen bij ‘realistische’ ontruimingen.  

5. Er mag in de woningen niet gerookt worden. Ook worden er geen kaarsen 
gebrand en worden er met kerst alleen geïmpregneerde kerstbomen gebruikt. 
Met betrekking tot de inrichting waar de SIG verantwoordelijk voor is, worden ook 
brandvertragende materialen gebruikt.  

6. We introduceren een nieuw digitaal systeem om de Risico Inventarisatie & 
Evaluatie snel en voor medewerkers gebruiksvriendelijk te implementeren. Dit 
geeft de organisatie de mogelijkheid deze dynamisch in te zetten. Iedere nieuwe 
medewerker kan dit invullen en zo wordt de RIE voortdurend up-to-date 
gehouden. Per team vinden er jaarlijks teamanalyses plaats waarna er een 
verbeterplan gemaakt wordt door het team onder leiding van de teamleider.  

7. De AVG is goed geïmplementeerd vanaf de datum van ingang. De SIG zal het 
up-to-date houden van dit beleid scherp blijven volgen. Jaarlijks komt de FG 
functionaris van de Carante Groep controleren of de SIG zich nog aan haar 
verplichtingen houdt.  

 
Concrete uitwerking met tijdspad; zie figuur 4.7 
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Strategisch 
doel 

SIG is Veilig 

Doelstelling Veiligheid is gewaarborgd – 25% minder fobo’s  

Acties Resultaat Middelen Uitvoering Verantwoorde-
lijkheid 

Planning 

Adequaat 
intranet 

Iedereen binnen 
de SIG beschikt 
over de laatste 
versies van de 
veiligheids-
afspraken 

Intranet, 10 uur 
per week 
projectmedewerker 
intranet en 
ondersteuning 
Carante Groep 

Projectgroep 
intranet 

MT 31-12-2020 

AVG wet 
uitrollen 

AVG proof Wekelijkse inzet 
AVG aandachts-
functionaris SIG en 
FG Carante Groep 

AVG AF en 
FG CG 

MT doorlopend 

Begeleidings 
Plan 
systeem 
uitrollen 

AVG Proof 
systeem en 
adequate 
ondersteuning 
bij de 
begeleiding 

€ 80.000.- SEA en 
150 uur inzet CM 
Wonen in het jaar 
2019 en € 15.000,- 
per jaar 

SEA en CM 
Wonen 

MT doorlopend 

Passend 
BHV aanbod 

Getrainde en 
gemotiveerde 
BHV-ers 

€ 90.000.- Externe 
organisatie 

MT Iedere twee 
jaar 

Implemen-
teren van 
gebruikers-
vriendelijk 
RIE2 
systeem 

Laagdrempelig 
en 
cyclussysteem 
om goed risico-
inventarisatie te 
doen. 

€ 45.000.- Hoofd P&O MT Najaar 2019 

Figuur 4.7 

 

Strategisch thema Stakeholders 

 
Vanuit de nagestreefde  samenwerking is een goed contact met stakeholders van groot 
belang.  
- De SIG wordt voor de WLZ gefinancierd door het zorgkantoor en voor WMO en 

Jeugdwet door negen gemeentes in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland. De 
contacten met deze stakeholders zijn goed en worden goed onderhouden. Dit komt 
door zorgvuldig overleg en een correcte invulling van de afspraken van de zijde van 
de SIG. In de komende periode zullen we met deze stakeholders het gesprek 
aangaan over wat hun verwachtingen van en naar de SIG zijn. 

- De SIG heeft goede contacten met woningcorporaties (in de regio MZK) en kan als 
gevolg daarvan veel doen aan ontwikkeling op huisvestingsgebied. Zeker vanuit de 
gedachte dat wonen, zorg en welzijn steeds meer aan elkaar verbonden (moeten) 
zijn, worden hier afspraken in gemaakt. De woningcorporaties zijn partner in het 
onderhoudsplan betreffende de VVE’s waar de SIG partner in is. (opgenomen bij 

                                                      
2 Risico Inventarisatie Evaluatie 
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huisvesting)  
- Gemeentes zijn niet alleen een factor in de financiering van de zorg (WMO en 

Jeugdwet) maar ook een partner in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken 
op wijk- en buurtniveau. De SIG beschouwt zich als een partij die daarin kan helpen 
en meewerken. 

- Welzijnswerk en andere collega-instellingen zijn waardevolle partners in de 
geïntegreerde oplossingen die onze cliënten nodig hebben - en onze cliënten dragen 
bij aan oplossingen die voor de buurt goed zijn. Collega-zorginstellingen in de 
ouderenzorg zijn ‘natuurlijke’ partners waarmee we kunnen samenwerken en waar 
we ook werk voor kunnen verrichten.  

- Onze medewerkers zijn een groep mensen waar de SIG niet alleen heel trots op is 
maar die zich ook goed bewust zijn van hun belangrijke rol. Dit wordt gemonitord met 
het medewerker onderzoek, entry- en exitgesprekken en interne 
tevredenheidsmetingen bij trainingen. Conclusies worden gedeeld in het MT.  

- Last but not least zijn onze cliënten en hun verwanten binnen de ‘Driehoek3’ 
belangrijke stakeholders die we via verschillende instrumenten (filmpjes, Indaba) 
zullen benaderen. Naast de cliëntentevredenheidsonderzoeken is nu een verwanten 
tevredenheidsonderzoek onderwerp van gesprek met de Centrale Verwantenraad. 

 

Strategisch koers Stakeholders 

 
In de komende verslagperiode zullen er verschillende vormen van 

stakeholdersonderzoeken worden ingezet.  

Concrete uitwerking met tijdspad; zie figuur 4.8 

  

                                                      
3 De Driehoek: cliënt – verwant - begeleider 
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Strategisch doel Betrokken en tevreden Stakeholders 

Doelstelling Goede samenwerking met Stakeholders 

Acties Resultaat Middelen Uitvoering Verantwoorde-
lijkheid 

Planning 

Strategisch 
stakeholdersoverleg 

Draagkracht 
voor de 
strategie 
van de SIG 

Bijeenkomst 
van een 
dagdeel met 
‘hapje’ 

Bestuurs- 
Secretaris 
en 
Bestuurder 
en 
waarnemer 

MT Voorjaar 
2020 

Verwantentevredenheids 
onderzoek 

Tips en tops Vragenlijsten 
30 uur 
onderzoeker 

MT MT Najaar 
2020 

Cliëntentevredenheids 
onderzoek 

Tis en Tops Vragenlijsten  
30 uur 
onderzoeker 

MT MT Doorlopend 
eerste drie 
jaar 

Entry en exit onderzoeken Tips en tops €5.000.- per 
jaar 

MT MT 2019/2020 

Medewerkerstevredenheids 
onderzoek 

Tips en 
Tops 

21.000.- om 
de twee jaar 

P&O MT 2019, 2021 
en 2023 

Figuur 4.8 

Strategisch thema Ontwikkeling van zorgaanbod 

 

De woonfunctie voor kinderen -en in feite ook de logeerfunctie- vraagt om een 

aangepast (woon-)aanbod dat inspeelt op (tijdelijke) vervanging bij een vastgelopen 

thuissituatie. Er is nu te veel leegstand. 

De toekomst van de gezinshuizen is ongewis. Er is wel veel vraag naar maar het 
aanbod is moeilijk te realiseren. De kans op leegstand is een risico. 
Op beide genoemde risico’s zal verder onderzoek worden gedaan naar mogelijke 
oplossingen. Dit in contact met stakeholders en meldende instanties. Zie hieronder. 
 
Er is een grote vraag naar het invullen van kleinschalige maatschappelijke 
dagbestedingsprojecten door middel van de inzet van onze cliënten.  
 

Strategisch koers Ontwikkeling van zorgaanbod 

 

Vanuit de maatschappij zien we dat er voor kinderen andere vragen worden gesteld. De 

afbouw van intramurale plekken en de groei in gezinsondersteuning is hier een gevolg 

van. Nut, noodzaak en wenselijkheid van een verkenning naar het verblijf van kinderen 

binnen een ‘murale’ setting van de SIG heeft tenminste drie argumenten: 

 Hoe verhoudt dit aanbod tot de maatschappelijke behoefte en relevantie binnen 

de Nederlandse (gemeentelijke of meer regionale) omgeving. 
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 Wat zijn de bedrijfsmatige mogelijkheden in de verhouding tussen tarieven, 

bezettingsgraden en kosten om het aanbod te continueren. 

 Wat zijn op basis van de twee hiervoor genoemde argumenten de scenario’s 

waarbinnen de SIG dit aanbod zinvol en beantwoordend aan een reële vraag kan 

invullen. 

Komende periode zullen de volgende zaken worden uitgewerkt.  

1. Bekendheid vergroten (PR, flyers) 

2. Onderzoekende gesprekken met gemeentes 

3. Onderzoekende gesprekken met de gemeente Amsterdam – bovenregionaal 

aanbesteden 

4. Onderzoekende gesprekken met verwijzers 

5. Aanbod (breed) definiëren van kort verblijf en de daarbij behorende competenties 

6. Aanbod (breed) definiëren van crisisopvang en de daarbij behorende 

competenties 

Concrete uitwerking met tijdspad; zie figuur 4.9 

Strategisch 
doel 

Ontwikkelen zorgaanbod 

Doelstelling Passend aanbod bij de veranderende maatschappelijke  opinie 

Acties Resultaat Middelen Uitvoering Verantwoorde-
lijkheid 

Planning 

Zorgaanbod 
kinderen 
verder door 
ontwikkelen 

Huidige capaciteit 
gevuld of 
omgebogen naar 
de vraag 

PR, 
gesprekken 
en 
onderzoeken 
naar de 
markt. 200 
uur 

CM Wonen, 
Hoofd FA, 
projectleider 
PR 

MT Najaar 
2019/voorjaar 
2020 

Nieuw 
aanbod 
dagbesteding 

Kleinschalige 
maatschappelijke 
projecten 

€65.000.- per 
jaar 

CM 
Dagbesteding, 
Hoofd FA en 
gedrags-
deskundigen 

MT Najaar 2020 

Gelaagde 
aanbesteding 
gemeente 

Jeugd en WMO 
budget blijft gelijk 

20 uur per 
aanbesteding 

Hoofd FA en 
CM AO 

MT Najaar 2019 

Uitbreiding 
capaciteit 
WLZ 

32 plekken meer 
in de capaciteit  

Regulier 
werk 

Hoofd FA en 
Bestuurder 

Bestuurder Najaar 2019 
en 
medio2020 

Figuur 4.9 

De gesprekken zijn erop gericht kinderen eerder gebruik te laten maken van intramuraal 

aanbod met het oogmerk terugplaatsing in samenwerking met het GZO in het cluster 

Ambulante Ondersteuning. Ook het logeerhuis wordt hierin meegenomen.  
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De kwaltiteitsmeting 

Sinds 2018 is het kwaliteitskader door de branche als leidend verklaard. Ieder jaar 

maakt de bestuurder een kwaliteitsverslag waarin reflectie in alle vormen een 

terugkerend item is.  

Ook de wijze waarop de SIG de cliëntentevredenheidsmetingen doet, vinden in het 

kwaliteitskader kun aansluiting. Daarnaast werkt de SIG met Beelden van Kwaliteit. Dit 

in het verlengde van haar visie. Mensen met een beperking hebben veel verhalen en 

deze zijn belangrijk in hun geschiedenis en hun toekomst. Het kwaliteitskader geeft via 

bouwstenen de organisatie handvatten om de kwaliteit zichtbaar te maken. Om de twee 

jaar vindt – in het kader van de kwaliteitskaders een visitatie plaats, waarop de SIG een 

verbeterplan maakt. In 2020 zal de volgende visitatie plaatsvinden.  

De SIG heeft in 2019 besloten om de richtlijnen van de HKZ nog wel te volgen en ook 

het kwaliteitscertificaat te willen behouden. Het is een onafhankelijke meting die goed is 

ingebed in de organisatie waardoor het dialoog over kwaliteit steeds vanzelfsprekender 

plaatsvindt.  

 
De ICT in de zorg 
 
Verschillende financiers werken met verschillende systemen. Deze systemen 
communiceren niet allemaal even gemakkelijk met elkaar. Vaak is de wens wel 
haalbaar maar de uitvoering technisch niet altijd. Dit betekent dat afwegingen op het 
gebied van ICT op Carante Groep niveau zorgvuldig moeten worden gemaakt omdat de 
aansluiting bij de praktijk complex en ook vaak kostbaar is. Daarnaast is de ingetreden 
AVG-wet een niet te onderschatten factor die de keuzes soms niet mogelijk maken.  
 
De SIG heeft haar AVG-beleid goed op orde. Het informatiebeveiligingsbeleid voldoet 
en er is een uitgekristalliseerd datalekbeleid.  
 

“Ik woon en werk al veertien jaar bij de SIG en ik vind het er 

picobello. Ik ben gepensioneerd, dus ik doe het rustig aan. Ik zou 

wel een vrijwilliger willen hebben die af en toe met mij naar de 

markt gaat." 

Luuk Kerkvliet 
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5. Financiële meerjarenprognose 
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Financiële 
uitgangspunten:         
Eind 2019 en gedurende 2020 de start van een drietal projecten.  
Eén in eigendom en twee in huur.  
Totale uitbreiding 41 intramurale plekken. 
Op kortere termijn een sterkere stijging loonkosten dan tariefstijging in de opbrengsten.  
Daar is rekening mee gehouden in deze opstelling. 
In combinatie met hierboven staand; op langere termijn compensatie van  
de sterke loonstijgingen en uitfaseren van de lagere zzp's. 

Dat wil zeggen: i.p.v. lagere zzp's (1+2) meer opname van zzp 3 en hoger.    
Vervangingsinvesteringen onderhoud kennen een gemiddeld investeringsniveau per jaar,  
per jaar kunnen investeringen fluctueren. Hier is rekening mee gehouden. 
Duurzaamheidsinvesteringen zouden op lange termijn moeten renderen in de teruggaaf van 
energiekosten. Regulier onderhoud is geïndexeerd meegenomen in de materiele 
kosten.  
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6. Bewaken en borgen 

Binnen de organisatie zijn we gewend om te werken met de Plan-Do-Check-Act cyclus 

van Deming. De SIG hanteert nog steeds het HKZ4 als basis voor het 

kwaliteitsmanagementsysteem, hoewel dit onderwerp van gesprek is geweest. Veel 

zorgaanbieders om ons heen zijn hiervan afgestapt. Het MT heeft voor dit jaar 

geconcludeerd er nog mee door te willen gaan omdat het ook houvast geeft aan 

medewerkers. 

In het kader van het HKZ wordt er gewerkt met PRI (Prospectieve Risico Inventarisatie). 

Dit is een methode waarmee processen in kaart worden gebracht om mogelijke risico’s 

op te sporen en te voorkomen. Vanuit de AVG wordt gewerkt met PIA (Privacy Impact 

Assessment. Dit is een instrument om bij ontwikkeling van beleid, en de daarmee 

gepaard gaande wetgeving of bouw van ICT-systemen en aanleg van databestanden, 

privacyrisico's in kaart te brengen zodat er acties kunnen worden ondernomen.  

Thema Rewiew Aanpassen Verantwoordelijkheid 

Politieke macro-
economische realiteit 

Kwartaal Kwartaal Bestuurder en hoofd 
FA 

Arbeidsmarktproblematiek Maandelijks Maandelijks Hoofd P&O en de lijn 

Ziekteverzuim Maandelijks Kwartaal Hoofd P&O en de lijn 

Huisvesting Kwartaal Jaarlijks Bestuurder en 
Clustermanager Bouw 

Veiligheid Maandelijks Maandelijks Bestuurder en MT 

Stakeholders Kwartaal Halfjaarlijks Bestuurder en MT 

Ontwikkeling zorgaanbod kwartaal Halfjaarlijks  Bestuurder en MT 
 

 

                                                      
4 HKZ – Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiLnZ6-qdriAhVD2KQKHXfKDWQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pdcacyclus.nl/william-edwards-deming/cirkel/&psig=AOvVaw3KpoR022ttfrDcN9rfkYr0&ust=1560098373214340
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6.1 Het strategisch plan in de jaren 2019 - 2024  

 

jaar 

str.thema 

 

 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

Politieke 

economische  

realiteit 
    

   

Arbeidsmarkt- 

problematiek           

Ziekteverzuim 

        

 

Duurzaamheid 

in huisvesting 

  

    

 

 

Veiligheid           

 

Stakeholders 

 
        

 

Nieuw 

zorgaanbod 

 
          

 

                  Subdoelen uitgewerkt    

                  Hoofddoel uitgewerkt 

                  Informatie en kennis verzamelen 

                  Tbv vervolgdoelen in strategische jaarbrieven. 
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6.1        Het strategisch plan (KPI’s) uitgedrukt in geld* 

 

Investering 2019 2020 2021 2022 2023 
      

Rendement 1% 1% 1% 1% 1% 

ICT-Budget  20% > dan 
2019 

ntb ntb ntb 

Werving Vrijwilligers € 5000.- 
 

€ 5000.- € 5000.- € 5000.- € 5000.- 
 

Inzet PNIL 10%< 10%< 10%< 10%< 10%< 

Social media €12.000.- €12.000.- €12.000.- €12.000.- €12.000.- 

Banenmarkt € 2.000,- € 2.000,- € 2.000,- € 2.000,- € 2.000,- 

Automatiseren,  

digitaliseren W&S 

20% > dan 2018     

Technologische inzet:  

Beeldzorg en slaaprobot 

 € 150.000,-    

Apps ontwikkeling 

(onboarding en rooster) 

 € 75.000,-    

Arbodienst € 70.000,- € 70.000,- € 70.000,- € 70.000,- € 70.000,- 

Training medewerkers op 

bewustwording verzuim 

€ 32.500.- € 35.000.-    

Preventie verzuim € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 

Verduurzaming gebouwen    € 100.000,-  

Begeleidingsplansysteem € 80.000,- € 15.000,- € 15.000,- € 15.000,- € 15.000,- 

BHV scholing € 90.000,-  € 90.000,-   

RIE € 45.000,-     

Entry – en Exitonderzoek € 5.000,- € 5.000,- € 5.000,- € 5.000,- € 5.000,- 

Verwantentevredenheids 

onderzoek 

€ 3.000,-     

Medewerkerstevredenheids 

onderzoek 

€21.000,-  €21.000,-  €21.000,- 

Cliëntentevredenheids 

onderzoek 

€ 7.000,- € 7.000,-    

Investering in mankracht en verletkosten is hier niet meegenomen.  
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