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Ondernemingsplan 2017-2020 



Songtekst 
 ‘Leef je leven, droom je dromen’ 
 
 
Op elke dag en elk moment 
Mag je zijn zoals je bent 
Leef voluit op jouw manier 
Leef het nu en leef het hier 
En als het soms wat tegenzit 
staan wij daar  
altijd voor je klaar 
 
Met alle mensen om je heen 
Ben je sterk en nooit alleen 
Maak gebruik van jouw talent, 
Wat je doet en wie je bent 
Met iedereen die om je geeft 
zij aan zij 
altijd heel dichtbij  
 
Refrein: 
Leef je leven, droom je dromen 
Een doel om voor te vechten, je vindt je eigen weg 
Leef je droom, en droom je leven 
Een doel dwars tegen alles in, je vindt altijd je eigen weg. 

 
Het maakt niet uit hoe oud je bent 
Aan het begin staat of ‘t end 
Volg je weg op eigen kracht 
waar altijd iemand op je wacht 
Familie, vrienden om je heen 
Voor hulp en zorg…  met de Baalderborg 
 
Leef je leven, droom je dromen 
Een doel om voor te vechten, je vindt je eigen weg 
Leef je droom en droom je leven 
Een doel dwars tegen alles in, je vindt altijd je eigen weg. 
 
Ook als je alles hebt beleefd 
en je leven hebt geleefd 
Blijf dan dromen  
want in dromen ben je vrij 
 
Leef je leven, droom je dromen 
Een doel om voor te vechten, je vindt je eigen weg 
Leef je droom en droom je leven 
Een doel dwars tegen alles in, je vindt altijd je eigen weg. 
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Samenvatting 
 

Het vorige strategisch beleidsplan ‘Werken aan het nu’ liep eind 2016 af. Met dat plan is het gelukt om 

een stevige basis te leggen voor de toekomst. De bedrijfsvoering is op orde en we zijn toe aan een 

verdere versterking van onze externe gerichtheid. Gelet op de vele veranderingen waar kwetsbare 

burgers en zorgaanbieders de komende jaren mee te maken krijgen, is dat ook nodig. 

Wat niet verandert is de wens van ouderen en mensen met een verstandelijke beperking om de regie 

over het leven in eigen hand te houden. Dat heeft dan ook een stevige basis gekregen in het 

‘Waarom’ van de Baalderborg Groep. De komende jaren bouwen we dat nog verder uit.  

 

Voor dit ondernemingsplan hebben we niet alleen ‘Werken aan het nu’ geëvalueerd, maar ook het 

project Zelfstandige teams. Daarnaast hebben we gekeken naar trends en ontwikkelingen waar we 

mee te maken krijgen, en hebben we een SWOT-analyse uitgevoerd. Als we alle uitkomsten 

beschouwen in het licht van de onveranderde wens van onze cliënten om regie te kunnen en mogen 

voeren, hebben wij drie organisatie brede speerpunten geformuleerd: eigen regie, samenwerking met 

het informele netwerk en inzet van technologie. Naast deze speerpunten is er een aantal andere 

thema’s waar we de komende jaren fors op in gaan zetten. 

De speerpunten en overige thema’s zijn besproken met een groot aantal betrokkenen. Van cliënten tot 

externe stakeholders. De input is meegenomen bij het, op grote lijnen, beschrijven van de invulling 

van de thema’s. 

 

We hebben al veel opgebouwd wat bijdraagt aan het realiseren van onze ambities. De rest gaan we 

de komende jaren (verder) ontwikkelen. Waar nodig doen we dit samen met andere partners. Met als 

doel onze missie te bereiken: het ondersteunen en begeleiden van kinderen, (jong)volwassenen en 

ouderen met een ondersteuningsvraag in het leiden van een waardevol en zo zelfstandig mogelijk 

leven, waarbij wij uitgaan van de eigen regie van mensen.  
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Voorwoord 

 
‘Wat als ….. Wat als je tot de laatste dag de dingen kan beleven die het leven de moeite waard 

maken? Wat als je de regie over je leven in eigen handen houdt? Wat als je in je eigen omgeving en 

buurt kan blijven wonen? Zelfs wanneer je een intensieve zorgvraag hebt en afhankelijk wordt van 

complexe zorg.  

Wat als het ouder worden zin aan het leven geeft en iets is om naar uit te kijken? Tot de laatste dag 

staan de wensen en behoeften van ouderen en mensen met een verstandelijke beperking 1 centraal, 

en is de zorg afgestemd op het vergroten van de kwaliteit van leven. Dit verhaal gaat over een 

toekomst waarin alle ouderen, ondanks hun kwetsbaarheid, een plek hebben midden in de 

maatschappij’.  

Juist dit citaat geeft precies en tijdloos weer waar het om gaat in de zorg voor ouderen en voor 

mensen met een beperking (jong en oud). Wij hebben dat vertaald in het ‘Waarom’ van de 

Baalderborg Groep: ‘Ieder mens verdient het om zijn leven op een waardevolle en zo zelfstandig 

mogelijke manier te kunnen leven. Ook als dat op eigen kracht niet (helemaal) lukt’.  

Het betreft hier fundamentele en tijdloze waarden en behoeften die in essentie ongevoelig zijn voor 

conjunctuur, maar er wel door worden beïnvloed. Zo ligt in tijden van ‘euro-krapte’ altijd het spook van 

de schaalvergrotingen op de loer waardoor mensen los kunnen raken van hun vertrouwde sociale 

omgeving met onbedoelde en ongewenste gevolgen voor geluk en een goed leven. Ook de 

Baalderborg Groep heeft deze ontwikkeling (goedkoper werken, reorganiseren en herorganiseren) in 

de afgelopen jaren meegemaakt en goed doorstaan. We zijn trouw gebleven aan onze visie op zorg 

en ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben en in staat geweest om te blijven ontwikkelen. 

Als we de balans opmaken is de conclusie dat we veel hebben bereikt en dat we verder willen werken 

aan een aantal belangrijke punten. Deze staan beschreven in dit ondernemingsplan. 

Drie punten hebben we benoemd als organisatie brede speerpunten:  

1. Het verder versterken van de eigen regie van cliënten en medewerkers. Een goed middel 

daarvoor is blijven investeren in het verzelfstandigen van de primaire zorgteams en de 

ondersteunende diensten (op maat en sober).  

2. Nog veel meer inzetten op ‘Samen zorgen dàt ……’ zodat we onze ambitie waar kunnen maken 

waarin cliënten allereerst zelfstandig kunnen leven. Met waar nodig met ondersteuning van het 

(sociale) netwerk van de cliënt. Als het dan niet helemaal meer lukt, bieden wij op maat 

professionele hulpverlening. 

																																																													
1 Bron: Diagnose 2030 …..’, Idenburg en Schaik, 2016. Aangevuld door de Baalderborg Groep met: mensen met een 

verstandelijke beperking. 

. 
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3. Volop inzetten op ondersteunende zorgtechnologie zodat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen 

(blijven) wonen en werken. 

 

Binnen de Baalderborg Groep hebben we al veel beschikbaar wat bijdraagt aan het realiseren van 

deze ambities. Bijvoorbeeld de zelfstandige teams, onze fijnmazige kleinschalige voorzieningen in het 

werkgebied en niet te vergeten ons ‘Lééf je leven DNA’. En we hoeven het niet altijd alleen te doen. In 

ons netwerk zijn vele samenwerkingspartners beschikbaar die graag met ons ontwikkelen. Als 

Baalderborg Groep hebben we voor onze cliënten ‘goud in handen’. We hebben het goud gevonden, 

we kunnen het zoeken staken. Nu gaan we er iets moois van smeden. 

 

 

Martin Kirchner, bestuurder 

Ommen, 06-05-2017 
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1. Inleiding 
 
Als Baalderborg Groep willen we succesvol zijn in de dingen die we doen. Ook in een periode van 

grote veranderingen. De veranderingen in de langdurige zorg en het sociale domein met lagere 

budgetten en tarieven staan voorop. Evenals de druk die gelegd wordt op de ouderenzorg, de 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de razendsnelle technologische ontwikkelingen. Succesvol 

blijven vraagt om creativiteit en ondernemerschap. In het ‘Ondernemingsplan 2017-2020’ maken we 

duidelijk waar we ons de komende jaren vooral op richten om ons succes voort te zetten. Het geeft op 

hoofdlijnen de gewenste richting aan voor onze organisatie voor de jaren 2017-2020.  

 

Met ons vorige strategisch beleidsplan ‘Werken aan het nu’ is het gelukt om een stevige basis te 

leggen voor de toekomst. De bedrijfsvoering is op orde en we zijn toe aan een verdere versterking van 

onze externe blik. We krijgen meer focus op de markt en op de vraag van ouderen en mensen met 

een beperking. Dat is nodig, gelet op de vele veranderingen waar kwetsbare burgers en 

zorgaanbieders ook de komende jaren mee te maken krijgen.  

 

Het opstellen van een ondernemingsplan dwingt ons stil te staan bij wat we doen. Dit helpt ons om 

systematisch te werken aan het versterken van de toekomstbestendigheid van de Baalderborg Groep, 

gericht op Lééf je leven!. In het ondernemingsplan geven we aan hoe we de nabije toekomst van de 

Baalderborg Groep zien en hoe we daar aan kunnen werken. Het geeft onze ambities en onze koers 

weer.  

 

Het ondernemingsplan staat niet op zich. Het is een routekaart met een aantal overstijgende 

uitgangspunten richtinggevend voor onze A3-jaarplannen. Kijkend naar de ontwikkelingen in de 

langdurige zorg en het sociale domein en de mogelijke gevolgen voor de begeleiding en 

ondersteuning van cliënten door de Baalderborg Groep, kan het maken van scherpe keuzes de 

komende jaren nodig zijn. We verwachten dat landelijke en gemeentelijke ontwikkelingen en 

maatregelen voor ons aanleiding zullen zijn om tussentijds tot bijstelling van onze prioriteiten te 

komen. Het jaarlijkse A3-jaarplan vormt dan het moment om zo nodig de koers te verleggen. 

De managers maken, samen met hun teams of projectteams, de uitwerking in concrete acties en 

resultaten. Het ondernemingsplan is richtinggevend, de A3-jaarplannen zijn maatgevend.  

 

Nadat velen binnen en buiten de organisatie hebben meegedacht over de toekomstige koers van de 

Baalderborg Groep, is dit ondernemingsplan in mei 2017 vastgesteld, waarna de Raad van Toezicht 

het plan heeft goedgekeurd. Alle betrokkenen worden nu uitgenodigd om het verder handen en voeten 

te geven. Het plan zal ook binnen de Baalderborg Groep worden toegelicht. We willen daarmee 

bereiken dat iedereen weet waar we naartoe willen.  
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1.1. Aanpak 
Al bij het maken van het strategisch beleidsplan ‘Werken aan het nu’ in 2013 is de omslag gemaakt 

van top down naar bottom-up. Samen met cliënten, medewerkers, verwanten en vrijwilligers is 

gekeken naar: 

- wat we goed kunnen en verder willen versterken; 

- wat we niet zo goed kunnen we en misschien moeten loslaten; 

- welke ontwikkelingen intern en extern op ons afkomen en hoe we daarop kunnen reageren. 

 

Ook dit ondernemingsplan hebben we samen gemaakt met in- en externe betrokkenen. Dit zorgt voor 

draagvlak om in de juiste richting te kunnen ontwikkelen. Daarbij helpt dit proces ook om het 

ondernemerschap binnen de organisatie te vergroten. We willen kansen zien en vertalen, oog hebben 

voor risico’s en te allen tijde de cliënt centraal stellen. We hebben met cliënten, verwanten, 

medewerkers, vrijwilligers(coördinatoren) en stakeholders gesproken over belangrijke thema’s als 

innovatie, eigen regie cliënten en medewerkers, veranderingen in de dagbesteding, kleinschalig 

geclusterd wonen en professionalisering. Behoeften, wensen, knelpunten en mogelijkheden zijn 

daarbij aan de orde gekomen.  

 

De analyses en keuzes in dit ondernemingsplan zijn daarnaast gebaseerd op een aantal 

beleidsnotities en managementrapportages. En niet te vergeten de strategische opdrachten die iedere 

divisie en ondersteunende afdeling heeft gekregen voor de komende jaren. Een overzicht daarvan 

staat in bijlage 1. Met het oog op de compactheid hebben we er voor gekozen geen integrale stukken 

als bijlage op te nemen.  
 

 

1.2. Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 van het ondernemingsplan beschrijft waartoe de Baalderborg Groep op aarde is. Waar 

staan we voor (missie), waar willen we naar toe (visie) en wie willen we zijn (kernwaarden). Ook 

beschrijft het de beloften aan onze klanten. Wanneer zijn we succesvol als organisatie? 

Hoofdstuk 3 staat stil bij de huidige situatie: waar staan we nu? We evalueren een aantal zaken, 

brengen landelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in kaart en maken een SWOT-analyse van 

kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes van de Baalderborg Groep.  

Hoofdstuk 4 beschrijft met welke thema’s we aan de slag gaan en hoe verschillende betrokkenen naar 

deze thema’s kijken: wordt het belang er van ingezien, waar liggen kansen en knelpunten en wat zijn 

aandachtspunten? 

Hoofdstuk 5 geeft in grote lijnen weer hoe we de komende jaren invulling geven aan de in hoofdstuk 4 

beschreven thema’s. In de A3 jaarplannen van de divisies en ondersteunende afdelingen en de 

projectplannen van de strategische projecten wordt dit gedetailleerder ingevuld. 
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2. Waartoe is de Baalderborg Groep op aarde? 
De missie geeft aan waar we voor staan en gaan, de visie waar we naar toe willen en de kernwaarden 

wie we willen zijn, wat we belangrijk vinden als organisatie.  

Met behulp van de succesbepalende factoren kunnen we evalueren of we succesvol zijn geweest. 

Jaarlijks kunnen deze aangescherpt dan wel aangepast worden. 
 

2.1. Missie 
De Baalderborg Groep ondersteunt en begeleidt kinderen, (jong)volwassenen en ouderen met een 

ondersteuningsvraag in het leiden van een waardevol en zo zelfstandig mogelijk leven. Wij gaan uit 

van de eigen regie van mensen. Wij stimuleren de versterking van hun eigen regie en van hun 

zelfredzaamheid. Onze professionals werken nauw samen met het netwerk van de cliënt.  
 

2.2. Visie 
In de zorg die wij bieden staan zelfregie en het netwerk centraal. Kinderen, (jong)volwassenen en 

ouderen met een zorg- of ondersteuningsvraag hebben een eigen verantwoordelijkheid. We helpen 

hen vaardigheden te leren waarmee ze in staat zijn hun leven vorm te geven. Onze medewerkers 

ondersteunen cliënten in wat ze zelf kunnen, al dan niet met inzet van hun eigen sociale netwerk. De 

zorg voor en veiligheid van de cliënt verliezen we daarbij niet uit het oog. Dat geldt voor alle 

levensterreinen, zoals wonen, werken, ontmoeten en meedoen, vrije tijd en dagbesteding, leren en 

ontwikkelen, opvoeden. Bovendien zetten wij expliciet in op de ontwikkeling van netwerken van 

cliënten en creëren wij mogelijkheden voor ontmoeting en participatie. 
 

2.3. Waar geloven we in? Onze kernwaarden 
Onze kernwaarden zijn betrokkenheid, gezond bedrijf en vernieuwend. 

- Betrokkenheid: medewerkers van de Baalderborg Groep werken vanuit hun hart. Gelijkwaardigheid 

en respect, recht om het leven zelf in te vullen, liefde en aandacht; dàt zijn voor ons de waarden 

die richting geven aan onze manier van omgaan met de cliënt en zijn/haar familie. Het versterken 

van de eigen regie van mensen en het inzetten, en waar nodig vergroten, van hun sociale netwerk, 

zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Dit geldt zowel voor medewerkers van de zorgteams als 

voor de ondersteunende diensten. Iedereen voelt zich betrokken bij het primaire proces. Met deze 

betrokkenheid, het werken aan het toekomstperspectief van jongeren en volwassenen en het 

ondersteunen van ouderen investeren we ook in de samenleving.  

- Gezond bedrijf: vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zorgen we voor een gezonde 

bedrijfsvoering. Elke euro willen we zodanig besteden dat goede zorg betaalbaar blijft. Over de 

manier waarop we het geld besteden zijn we open en transparant. Een gezond bedrijf willen zijn 

betekent ook dat  we zorg dragen voor onze medewerkers. We willen ze vitaal houden zodat ze in 

gezondheid (lichamelijk en psychisch) hun werk kunnen doen en duurzaam inzetbaar zijn. 

- Vernieuwend: door de toenemende complexiteit van de zorg- en welzijnswereld en de 

veranderende vraag vanuit mensen met een beperking en ouderen, vernieuwen we telkens onze 
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zorg- en werkprocessen. We tonen hierbij lef en ondernemerschap en werken continu aan het 

vakmanschap van de medewerkers.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.4. Wat is onze belofte aan de klanten? De succesbepalende factoren 
Jaarlijks benoemen we in het A3 jaarplan succesbepalende factoren. Dit zijn factoren die ons als 

organisatie succesvol maken, gezien vanuit verschillende partijen. Tevens bevatten deze factoren de 

belofte aan onze klanten. Afhankelijk van wat er gerealiseerd en geborgd is, kunnen de 

succesfactoren per jaar worden aangepast. De succesbepalende factoren sluiten naadloos aan bij de 

visie van de organisatie. Wij hebben er voor het komend jaar zeven vastgesteld: 

1. De Baalderborg Groep ondersteunt de cliënten zowel bij het vergroten van hun eigen regie als bij 

de inzet van het sociaal netwerk.  

2. Onze medewerkers bieden cliëntgerichte ondersteuning, werken zelfstandig en maken gebruik 

van hun regelruimte.  

3. Onze werkprocessen zijn afgestemd op dat wat cliënten en medewerkers nodig hebben. 

4. De Baalderborg Groep onderzoekt en ontwikkelt mogelijkheden voor ouderen in wijken en 

dorpen, bij voorkeur in combinatie met zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.  

5. We vergroten de inzet van (zorg)technologie. 

6. Werken en meedoen staat centraal in onze bedrijven en dagbestedingslocaties. 

7. We verstevigen de samenwerking met andere partijen in alles wat we doen. 

	

2.5. Wie zijn onze klanten? 
Klantgroepen 

We onderscheiden drie belangrijke groepen ‘klanten’: cliënten (eindgebruikers), familie/sociaal 

netwerk en opdrachtgevers. 
 

Cliënten 

Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een: 

- verstandelijke beperking; 

- verstandelijke én lichamelijke beperking. 
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Ouderen: 

- die thuis wonen (verpleeghuiszorg thuis en extramurale zorg); 

- met een indicatie behandeling en verblijf (verpleeghuiszorg). 
 

Familie/sociaal netwerk 

Familie en anderen uit het sociaal netwerk zijn van onschatbare waarde in de zorg die wij bieden aan 

cliënten. Zij hebben veel kennis en ervaring en zijn in de driehoek cliënt – familie – professional een 

onmisbare schakel. De Baalderborg Groep onderkent dan ook hun positie en zet in op het versterken 

van het Samen zorgen dàt: de samenwerking tussen cliënten, informele zorg en de professional nog 

beter organiseren ter versterking van de eigen kracht van de cliënt en daar waar mogelijk dit netwerk 

versterken, meer betrekken of zelfs uitbreiden. Kortom; een goede samenwerking tussen cliënt, 

familie/mantelzorg, vrijwilligers, actief (potentieel) netwerk (zoals buren, sportverenigingen, clubs et 

cetera) en professionals.  

 

Opdrachtgevers 

We onderscheiden ook klanten die de begeleiding en diensten inkopen als het gaat om zorg in natura. 

Het zorgkantoor en de gemeenten: onze opdrachtgevers. Het zorgkantoor koopt bij de Baalderborg 

Groep met name de verblijfszorg in (Wlz). De gemeenten bekostigen, in het kader van de Wmo, via 

inkoop van maatwerkvoorzieningen respectievelijk via (project)subsidies de gespecialiseerde 

begeleiding, kortdurend verblijf en onze diensten voor het sociale domein. Daarnaast bekostigen de 

gemeenten de gespecialiseerde begeleiding in het kader van de Jeugdwet en begeleiding in het kader 

van de Participatiewet. 

 

2.6. Samenwerkingspartners 
De Baalderborg Groep heeft in 2016 een stakeholderanalyse uitgevoerd en zal dit de komende jaren 

blijven doen. Een groot aantal samenwerkingspartners vallen in de categorie ‘ultieme stakeholders’: 

stakeholders die graag met de Baalderborg Groep samenwerken en omgekeerd, en waarbij de 

samenwerking wederzijds meerwaarde heeft en maatschappelijk ook heel legitiem is. Het betreft 

gemeenten en zorgkantoren, lokale partners op alle domeinen, wijkteams, woningcorporaties, partners 

op het terrein van ICT et cetera. 

 

Om de doelstellingen van dit ondernemingsplan te realiseren en zodoende toekomstbestendig te zijn, 

zal de Baalderborg Groep zich ook specifiek richten op samenwerkingspartners die aanvullend zijn op 

het terrein van jeugdzorg en op het terrein van participatie.   

 

De Baalderborg Groep voert de (duurzame) dialoog met de stakeholders c.q. de omgeving om tijdig in 

te kunnen spelen op nieuwe of veranderde vragen uit de markt. Ook bij de vernieuwing van het 

aanbod werken we met partners samen om slimme oplossingen te bedenken. Samenwerking over 

bestaande domeingrenzen heen. Samenwerking opent deuren naar zorgvernieuwing en innovatie, 

groei, toekomstbestendige zorg.  
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3. Waar staan we nu? 
Voordat gestart is met het schrijven van het ondernemingsplan is een aantal acties uitgevoerd die 

zicht geven op waar we nu staan als Baalderborg Groep. Het strategisch beleidsplan ‘Werken aan het 

nu 2014-2016’ is geëvalueerd, het project ‘Zelfstandige teams’ is afgesloten en geëvalueerd, diverse 

landelijke ontwikkelingen zijn in kaart gebracht, een portfolio is vastgesteld en er is een SWOT-

analyse gemaakt. 
 

3.1. Evaluatie Strategisch Beleidsplan 2014-2016 
Bij de evaluatie van het strategisch beleidsplan ‘Werken aan het nu 2014-2016’ zijn er drie onderdelen 

uitgelicht: 

- het motto en de droom; 

- het onderscheidend vermogen; 

- de doelstellingen. 

 

Het motto: ‘Leef je leven’ en de droom 

Sinds 2007 voert de Baalderborg Groep het motto ‘Leef je leven’ wat benadrukt: haal uit je leven wat 

er in zit en doe het op je eigen manier. In de loop van de tijd is er een accentverschil gekomen door 

het woord ‘Leef’ te benadrukken: Lééf. Dit benadrukt met name het ervaren en het doorleven van de 

dingen die je doet. 

De Baalderborg Groep stelt zichzelf de vraag: hebben we als organisatie ‘Lééf je leven’ de afgelopen 

jaren waargemaakt? Het antwoord daarop is: in alles wat we doen zetten we onze cliënten centraal. 

We ondersteunen en begeleiden cliënten in het zo goed als mogelijk leven van hun leven. Dus ja: Lééf 

je leven ís de Baalderborg Groep. We zijn hierin onderscheidend maar niet uniek want meerdere 

partijen hebben dit als motto. Maar het past ons nog steeds als een jas. We staan hiervoor als 

organisatie en kunnen dan ook dit motto voor de komende jaren herbevestigen.  

 

De droom die we vier jaar geleden hebben beschreven in ‘Werken aan het nu 2014-2016’ is een intern 

opgehaalde zorgdroom die op dat moment heel actueel was.  

Onze droom is: dat ons werk draait om de begeleiding en zorg voor cliënten en medewerkers. Dat ze 

blij, tevreden en gelukkig zijn. Dat de Baalderborg Groep een financieel gezonde, duurzame en 

innovatieve organisatie is. Die bekend staat als een goede werkgever en een plek waar mensen 

zichzelf kunnen zijn, zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. Dat de Baalderborg Groep een antwoord 

biedt op de wensen en vragen van cliënten, hun ouders en familie bij het leven van hun leven. 

 

Afgelopen jaren hebben we echter de ontwikkeling doorgemaakt van ‘Zorgen voor’ naar ‘Zorgen dàt’. 

We hoeven niet meer te blijven steken in dromen en interne gerichtheid maar gaan écht ondersteunen 

vanuit de samenwerking met cliënten en het sociale netwerk waarmee we aansluiten bij 

maatschappelijke behoeften en opdrachten. 
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Het onderscheidend vermogen 

Het strategisch beleidsplan ‘Werken aan het nu 2014-2016’ beschrijft drie elementen waarmee de 

Baalderborg Groep zich onderscheidt van anderen; 

- christelijke identiteit; 

- breed aanbod voor de hele levenscyclus; 

- 'warm bad' en familiecultuur. 

 

Anno 2017 kunnen we concluderen dat dit inderdaad belangrijke onderscheidende punten zijn van de 

Baalderborg Groep, die wij ook in de dagelijkse praktijk waarmaken. Tegelijkertijd hebben we in de 

periode 2014-2016 ons juist ook op andere punten onderscheiden: de Baalderborg Groep als 

samenwerkingspartner en als vernieuwer in het sociale domein. Dat zal ook voor de aankomende 

periode de insteek zijn.  

 

De doelstellingen 

‘Werken aan het nu 2014-2016’ beschrijft een aantal speerpunten, resultaten en activiteiten. 

Geëvalueerd is of de doelstellingen zijn gerealiseerd: 

1. 'Het vergroten van de betrokkenheid en participatie van cliënten, familieleden, mantelzorgers, 

vrijwilligers, medewerkers en ketenpartners'. Vanuit het project Zelfstandige teams is hier veel op 

geïnvesteerd. De meeste beoogde resultaten zijn echter nog niet helemaal gerealiseerd. Met name 

omdat het gaat om gedragsverandering binnen de hele organisatie. Wel is het ontplooien van 

meerdere initiatieven om het welzijn van cliënten te behouden en waar mogelijk te vergroten, 

gerealiseerd. 

2. 'We geven vorm en inhoud aan de Baalderborg Groep als gezond bedrijf'. Gerealiseerd zijn 

resultaten ten aanzien van kennisdeling en scholing. Niet gerealiseerd is de ontwikkeling van een 

eigen vitaliteitsbeleid. Dit komt echter terug in de strategische opdracht van de afdeling P&O. 

3. 'We positioneren de Baalderborg Groep als een sterk merk met de merkwaarden: bekend, geliefd, 

betrokken'. De meeste beoogde resultaten hierbij zijn gerealiseerd. Wel hebben we geconcludeerd 

dat we nog meer naar buiten mogen treden met deze merkwaarden, zodat de buitenwereld dit ook 

meer gaat herkennen. Daarom hebben we in 2016 een marketing- en communicatie strategie en 

uitvoeringsplan laten ontwikkelen voor de Baalderborg Groep met handvatten waarmee wij in 2017 

professioneel aan de slag kunnen.  

4. 'We geven innovatie een plek in alle onderdelen van ons werk'. Innoveren als onderdeel van de 

bedrijfscultuur is gelukt, evenals de visie op toekomstbestendig wonen. Nog niet helemaal gelukt is 

het optimaliseren van de ICT-omgeving. Dit heeft echter de volle aandacht.  

 

Met het realiseren van deze doelstellingen is de Baalderborg Groep meer solide geworden. Wel is het 

nog moeilijk om merkbare en positieve effecten voor cliënten zichtbaar te maken. Dit zal in de 

marketing en communicatie aanpak worden meegenomen. 
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3.2. Evaluatie project Zelfstandige teams 
‘Na vanmorgen…… 

….. weet ik zeker dat we voldoende daadkracht, motivatie en inspiratie bezitten om samen verder te 

groeien naar iets moois’ (medewerker zorg, inspiratiebijeenkomst april 2015). 

 

Als ik morgen op mijn werk kom…… 

…….. weet ik dat er nog veel te veranderen / los te laten is maar dat we dat wel willen!’ (medewerker 

zorg, inspiratiebijeenkomst april 2015). 

 

Zo begon de Baalderborg Groep twee jaar geleden met het project ‘Zelfstandige teams’. In twee jaar 

tijd is er enorm veel werk verzet en daarbij zijn figuurlijk ‘meters gemaakt’. En dan gaat het alleen nog 

maar over hard werken en tempo maken. Veel belangrijker is dat we uitermate succesvol zijn geweest 

in het voorbereiden en aanpassen van de organisatie op de nieuwe tijd waarin we leven. Een tijd 

waarin mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag veel meer zelf willen bepalen hoe die zorg en 

ondersteuning er uit ziet en waarin medewerkers meer ruimte nodig hebben om samen met cliënten 

de zorg en ondersteuning in te kleuren. Tegelijkertijd is er zowel bij cliënten (en hun netwerk) en 

medewerkers behoefte aan een duidelijke koers van de organisatie en kaders waarbinnen de zorg en 

ondersteuning tot stand kan komen. Niet in de laatste plaats wordt deze behoefte (mede) gevoed door 

de decentralisaties in de zorg en de gevolgen daarvan voor de Baalderborg Groep.  

Om ons voor te bereiden en aan te kunnen passen zijn twee grote veranderprogramma’s opgestart,  

te weten: het ‘invoeren van zelfstandige teams’ en het ‘(her)ontwikkelen van onze visie-strategie-

positionering’. Die programma’s hebben we kunnen uitvoeren met ondersteuning van ‘In voor zorg!’. 

Natuurlijk is het niet af, dat hoeft en kan ook niet maar we gaan door op de ingeslagen weg.  

 

3.3. Belangrijke landelijke en maatschappelijke ontwikkelingen 
Als het gaat om belangrijke landelijke en maatschappelijke ontwikkelingen, moeten we rekening 

houden met een aantal zaken: 

1. Zorg en welzijn worden gekanteld. We zitten momenteel middenin een grote maatschappelijke 

transitie. In rap tempo wordt onze samenleving omgevormd naar een ‘participatiesamenleving’. 

‘Zorg Dichtbij’ is het motto, waarbij we uitgaan van eigen kracht en zelfredzaamheid: het 

bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid. Om zo iedereen te activeren. Van ‘zorgen voor’ 

naar ‘zorgen dàt’. Deze visie is binnen de Baalderborg Groep al lang bekend, en de eigen ervaring 

is ook dat ouders/ verwanten van cliënten meer en meer betrokken willen worden. 

2. De kanteling is in de financiering consequent doorgevoerd door deze aan te laten sluiten op de 

maatschappelijke ontwikkelingen. De gemeenten faciliteren en stimuleren dit vanuit de Wmo en de 

Jeugdwet. Voor een groep cliënten die altijd levenslang en breed professionele begeleiding en zorg 

nodig heeft, blijft er de langdurige zorg (Wlz). Deze wijziging in financiering is enerzijds vanuit visie 

maar zeker ook vanuit de noodzaak om de kosten van de zorg niet verder te laten stijgen. Er is de 

komende jaren veel minder geld voor professionele (betaalde) begeleiding. 
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3. Genoemde omslag naar ‘Zorg dichtbij’ houdt in: meer zorg in de buurt, meer gebruik van algemene 

voorzieningen, meer samenwerking tussen aanbieders en houdbaar gefinancierde voorzieningen, 

zodat ook latere generaties er nog gebruik van kunnen maken. Gemeenten gaan meer maatwerk 

bieden en inspelen op lokale omstandigheden en zorgbehoeften van cliënten. Daarvoor is naast de 

transities ook een transformatie nodig in het sociale domein. 

4. Het huidige onderscheid in de bekostiging van doelgroepen (bijvoorbeeld mensen met een 

lichamelijke en/of verstandelijke beperking, ouderen, mensen met psychosociale problematiek) zal 

naar verwachting verder verminderen. 

5. De derde decentralisatie waar gemeenten mee te maken hebben gekregen (na Wmo en 

Jeugdzorg) is de Participatiewet. Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een 

arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de re-integratie van 

mensen die nog kunnen werken, maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. Hierbij zien we 

een verschuiving van de focus voor mensen met een beperking en/ of afstand tot de arbeidsmarkt 

van 'meedoen' naar '(begeleid) betaald werken' (al of niet met subsidie of compensaties). 

6. De Wet Langdurige Zorg regelt de zorg voor de meest kwetsbare ouderen en mensen met een 

beperking. Een verzekerd recht voor mensen die permanent (24/7) zorg in de nabijheid nodig 

hebben. We zien in dit verband een sterke toename van de zorgzwaarte in de verblijfszorg. 

7. Zorgaanbieders zullen een omslag moeten maken in de manier van werken. Het gaat om: 

samenwerken, bezuinigen, processen anders inrichten, focus op lokale oplossingen, in het sociaal 

domein per gemeente maatwerkvoorzieningen bieden, slimme oplossingen bedenken met inzet 

van ICT et cetera. 

8. Er is een sterke verschuiving in de vraag naar kleinschalig wonen voor ouderen. 

9. Enorme technologische mogelijkheden komen in beeld voor zelfregie, zelfredzaamheid en 

zelfstandig wonen van cliënten en voor communicatie tussen cliënten en medewerkers, o.a. robots, 

informatietechnologie, sensoren, biotechnologie en communicatietechnologie. Een deel van de 

technologie betreft consumententechnologie, maar veel technologie zal het zorgproces raken. 

10. Er is sprake van een arbeidsmarktkrapte en daarmee een toenemende behoefte om medewerkers 

te binden en duurzaam in te zetten. 

 

3.4. SWOT-analyse 
Vorig jaar is een start gemaakt met een professionalisering op het gebied van marketing en 

communicatie als onderdeel van het strategisch beleid van de Baalderborg Groep. De 

marketingkeuzes worden onderbouwd met een SWOT-analyse, een grondige marketinganalyse 

waarbij kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes als onderdeel van de jaarlijkse beleidscyclus 

worden geanalyseerd. Dit vormt dan de basis voor het invullen en bijstellen van de bestaande 

portfolio. Dit was de belangrijkste reden om vorig jaar een SWOT-analyse uit te voeren, deze is 

bedoeld als 0-meting en om de marketingkeuzes bij aanvang scherp te kunnen bepalen.  

 

Deze SWOT-analyse is tevens de basis voor een duidelijke positionering die recht doet aan de drie 

divisies en de ’couleur locale’ zoals we die kennen bij de Baalderborg Groep.  
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De Baalderborg Groep heeft in de regio een stevige positie in de markt voor mensen met een 

verstandelijke en/of lichamelijke beperking. En specifiek in de markt van kinderen met een 

ontwikkelingsachterstand c.q. een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Lokaal is de positie op 

het gebied van ouderenzorg ook goed, al beperkt deze zich momenteel tot een kleiner werkgebied.  

 

Er is een herkenbare ‘couleur locale’, die zorg draagt voor een stevige verankering in de samenleving. 

De omgeving en cliënten en hun verwanten ervaren de Baalderborg Groep als een betrokken 

organisatie. De organisatie is echter sterk naar binnen gericht. Momenteel wordt de omslag gemaakt 

naar externe oriëntatie, vraaggericht werken en ondernemerschap. Een duidelijke positionering en 

oog voor het onderscheidend vermogen van de organisatie (zie 3.1) zijn essentieel bij de externe 

oriëntatie. Op basis van de bijgestelde missie en visie is het strategisch merkenbeleid geformuleerd, 

waarbij de ‘doelgroep’ het uitgangspunt is. Dit vertaalt zich in de doelgroepen Baalderborg 

Gehandicapten (zowel gericht op wonen als op werk en coaching), Baalderborg Junior en Baalderborg 

Ouderen. Bij de SWOT-analyse zijn sterkten, zwaktes, kansen en bedreigingen in kaart gebracht 

waarna per doelgroep een aantal focuspunten is vastgesteld. Deze focuspunten worden verder 

uitgewerkt in hoofdstuk 4 onder de verschillende thema’s waar de komende jaren op ingezet wordt. 

 

3.4.1. Uit de SWOT-analyse 
Baalderborg Gehandicapten 

Baalderborg Gehandicapten is gespecialiseerd in cliënten met een matige of ernstige 

verstandelijke beperking in combinatie met ernstige gedrags- en/of psychiatrische 

problematiek. Cliënten zijn zowel volwassenen als kinderen. Vanuit de Baalderborg Groep bieden wij 

Perspectief (op zingeving en werk) en willen wij Activeren. Tevens bieden wij een veilige omgeving  

(Wonen en Logeren). De cliënten worden daarbij Integraal begeleid.  

Baalderborg Gehandicapten is onderverdeeld in Baalderborg Gehandicapten Wonen en Baalderborg 

Gehandicapten Werk en Coaching. 

 

Baalderborg Gehandicapten Wonen 

Baalderborg Gehandicapten Wonen heeft een sterke positie en is de laatste jaren sterk gegroeid. De 

focus voor deze doelgroep komt te liggen op permanent kleinschalig wonen. Voor deze doelgroep 

kennen wij twee diensten te weten ‘wonen’ en ‘logeren en respijtzorg’. Het grootste deel van de omzet 

wordt gerealiseerd binnen de dienst ‘wonen’. Door verbeteringen door te voeren bij een aantal locaties 

kunnen we de omzet verder verhogen. De dienst ‘logeren en respijtzorg’ wordt gekenmerkt door 

complexe en intensieve zorg waar veel behoefte aan is. Hoewel er sprake is van een negatief 

resultaat, willen wij als enige aanbieder in onze regio deze dienst wel voortzetten.  

 

Overige aandachtspunten:  

• De doelgroep licht verstandelijk gehandicapten (LVG) kan een interessante (nieuwe) 

doelgroep zijn.  



	 	 	
	

17 
	

• Er is vraag naar gezinswonen maar die wordt in onze regio door andere aanbieders voldoende 

ingevuld. De Baalderborg Groep gaat zich niet actief begeven op de markt van gezinswonen. 

Mocht de vraag naar gezinswonen in de loop van de jaren toch nog op ons afkomen dan gaan we 

dat via gezinswonen.com doen. 

 

Baalderborg Gehandicapten Werk en Coaching 

Baalderborg Gehandicapten Werk en Coaching is de grootste aanbieder van dagbesteding in de 

regio. De dagbesteding draait momenteel vooral op WLZ-gelden en de vraag is of dit zo kan blijven.  

Er is sprake van een vernieuwingsslag in de dagbesteding: werk moet een economische 

waarde hebben. Er wordt dan ook een slag gemaakt naar de verhoging van de productiviteit 

en uitbreiding van afnemers buiten Baalderborg Gehandicapten Werk. Hiervoor zijn een visie en een 

projectplan beschreven: ‘Werken en meedoen’. 

Wat betreft werken en jobcoaching mag er nog meer groei komen. Hiervoor is gestructureerd 

relatiemanagement belangrijk. In de ambulante begeleiding hebben wij een sterke positie. Omdat dit 

een groeimarkt is, blijft het belangrijk om nieuwe cliënten te werven. De focus voor deze doelgroep is 

als volgt: 

! Focus op dagbesteding en werk en de financiering daarvan. Vernieuwing: werk moet een 

economische waarde hebben. 

! Focus op en uitbouwen van jobcoaching. Verwerven van externe werkgevers voor cliënten. Tevens 

oog voor financiering hiervan. 

! Focus op en uitbouw van ambulante begeleiding. 

	

Baalderborg Junior 

Baalderborg Junior richt zich op kinderen met een ontwikkelingsachterstand c.q. een verstandelijke 

en/of lichamelijke beperking en biedt aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand Perspectief  (op 

o.a. een zelfstandig leven) en Activeert hen en hun netwerk. De cliënten (en het netwerk) worden 

behandeld en begeleid. 

 

Baalderborg Junior kent een expertisecentrum Kind en Jeugd. Er zijn 50 à 60 kinderen 

cliënt hier. In deze vorm bestaat het expertisecentrum inmiddels 3 jaar. De integrale vroeghulp, 

onderdeel van het expertisecentrum, is een groot succes. Eigenlijk is de groei zelfs te groot. De 

ambitie is om het centrum door te ontwikkelen tot een orthopedagogisch dagcentrum (ODC), waarbij 

de beweging wordt gemaakt van begeleiding naar behandeling. Tevens wil Baalderborg Junior deze 

voorziening niet langer beperken tot één locatie, maar op meerdere plaatsen in de regio een 

orthopedagogisch dagcentrum realiseren. Baalderborg Junior biedt tevens ambulante jeugd & 

gezinsbegeleiding. Dit is een groot succes, en bovendien een belangrijke ‘aanvoerlijn’ in de keten. De 

omzet mag nog meer groeien en de markt biedt hiervoor voldoende kansen. De focus voor deze 

doelgroep is als volgt:  

! Focus op en verdere ontwikkeling van het orthopedagogisch dagcentrum en de financiering 

hiervan. 
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! Integrale vroeghulp is een groot succes. Focus op en verdere uitbouw van ambulante jeugd- en 

gezinsbegeleiding.  

 

Baalderborg Ouderen 

Baalderborg Ouderen richt zich op ouderen met een zorg- en/of ondersteuningsvraag. De focus ligt 

daarbij op Zorg, Waardigheid en Zelfredzaamheid. Daarbij worden cliënten Integraal begeleid.  

De omzet van Baalderborg Ouderen wordt voor het overgrote deel gerealiseerd door de dienst wonen. 

Er wordt zowel verpleging als verzorging geboden geleverd. In totaal zijn er 3 verpleeghuizen en 5 

woon-zorgcomplexen. Het is niet de ambitie van de Baalderborg Groep om als thuiszorgorganisatie te 

gaan acteren, om cliënten die overal in het werkgebied wonen thuis te bedienen. Het is wel onze 

ambitie om in geclusterde woonvormen zorg thuis te bieden. Daar willen we ook wel in groeien. 

Service- en gemak diensten, ontmoeting en wijkactiviteiten en SOG en verpleegkundig team zullen 

nader vorm worden gegeven en daarvoor dient de cliëntenschare uitgebreid te worden. De focus voor 

deze doelgroep is als volgt:  

! Focus op ‘wonen met zorg’ en kleinschalig wonen (ook: kleinschalig wonen in combinatie met 

gehandicaptenzorg). 

! Aandacht voor: 

- service- en gemak diensten; 

- ontmoeting en wijkactiviteiten; 

- SOG en verpleegkundig team. 

 
  



	 	 	
	

19 
	

4. Met welke thema’s gaan we aan de slag? 
 

4.1. Speerpunten en overige thema’s 
Uit de verzamelde informatie van hoofdstuk 3 is een aantal thema’s gedestilleerd die de komende 

jaren centraal staan binnen de Baalderborg Groep. Om zo de zorg voor cliënten (nog verder) te 

versterken en de kwaliteit hoog te houden. Naast uiteraard de dagelijkse zorg en alles wat daar bij 

hoort en tussentijdse ontwikkelingen die zich voordoen en waar op ingespeeld moet worden. Drie van 

deze thema’s zijn benoemd als speerpunt omdat deze voor de hele organisatie belangrijk zijn. Aan 

deze drie speerpunten zijn dan ook organisatie brede strategische projecten verbonden. De overige 

thema’s worden opgepakt in een specifieke divisie of ondersteunende dienst.  
 

Speerpunten: 

1. (Verder) versterken van de eigen regie van cliënten en medewerkers. Een goed middel hiervoor is 

blijven investeren in het verzelfstandigen van de primaire zorgteams en de ondersteunende 

diensten (op maat en sober).  

2. (Verder) versterken van de samenwerking met het sociaal netwerk. Belangrijk is nog veel meer in 

te zetten op ‘Samen zorgen dàt ……’ zodat we onze ambitie waar kunnen maken. We willen dat 

cliënten allereerst een goed leven kunnen leven. Zo zelfstandig mogelijk. Als dat niet helemaal op 

eigen kracht lukt, dan ondersteunt het (sociale) netwerk van de cliënt. Als ook dat niet helemaal 

lukt, vullen we dat, naar behoefte, aan vanuit onze professionele hulpverlening. 

3. Volop inzetten van (zorg)technologie om te ondersteunen bij het leven van een goed leven en het 

zo zelfstandig mogelijk kunnen (blijven) wonen en werken. 

 

Overige thema’s: 

4. Vormgeven van de groeiambitie van de Baalderborg Groep in de ouderenzorg. Onder andere door 

te oriënteren op kleinschalig geclusterd wonen in wijken en dorpen en waar mogelijk dit te 

ontwikkelen. Zoveel mogelijk in gecombineerde zorg: ouderenzorg en verstandelijk 

gehandicaptenzorg. 

5. Vormgeven van de focusverschuiving van ‘meedoen’ naar (betaald) werken’ door verdere 

ontwikkeling van de dagbesteding (begeleiding naar werk/ jobcoaching). Waaronder het 

vormgeven van onze werkbedrijven zodat deze passen bij de primaire doelstelling van het bieden 

van een werkplek aan cliënten. 

6. De positie in de Jeugdzorg versterken door verdere ontwikkeling van het orthopedagogisch 

dagcentrum jeugd. 

7. Verder ontwikkelen, uitbouwen en profileren  van expertise op het gebied van Langdurige zorg, 

zoals EMB, LVB, IB in samenwerking met partners en stakeholders. 

8. Het vergroten van de wendbaarheid van de organisatie. Onder andere door richting medewerkers 

in te zetten op gezond en veilig werken en duurzame inzetbaarheid. 

 
 



	 	 	
	

20 
	

4.2. Input betrokkenen op speerpunten 
De in 4.1 beschreven drie speerpunten zijn besproken op verschillende bijeenkomsten. Op ‘Praat je 

mee?’ avonden voor cliënten, familieavonden, medewerkersbijeenkomsten, bijeenkomsten met 

cliëntenraad, ondernemingsraad, Raad van Toezicht en managementteam. Ook zijn twee 

bijeenkomsten voor stakeholders georganiseerd. De bijeenkomsten zijn gebruikt om input te krijgen op 

de speerpunten. Wordt het belang er van ingezien, waar liggen kansen en knelpunten en wat zijn 

aandachtspunten? 

Opvallend was de grote gemeenschappelijke deler tijdens de verschillende bijeenkomsten. Op basis 

daarvan hebben we per thema een aantal algemene lijnen beschreven voor de komende jaren. 

 

Algemeen 

Bovenal geldt dat we bij alles wat we doen voortdurend moeten beginnen met het uitleggen van het 

‘Waarom’. En dat blijven herhalen. Net zolang totdat het in de genen zit van de hele organisatie. Dit 

vraagt om bewustwording maar ook om vaardigheden op het gebied van communicatie. Er is een 

voortdurende roep om en behoefte aan het delen van voorbeelden (goede en minder goede). Hiervoor 

is het nodig om ontmoeting te organiseren. Lijfelijk of virtueel.  

 

We zitten in een periode waarin ontwikkelingen enorm snel gaan, exponentieel snel zelfs. We zullen 

de organisatie flexibel en wendbaar moeten maken om daar op te kunnen acteren. Bijvoorbeeld in het 

vastgoed dat we hebben maar ook in onze processen. Werkprocessen moeten ondersteunend zijn 

aan de primaire zorg. Tevens moeten we ons realiseren dat de dingen die we nu doen mogelijk 

gelden voor een kortere periode dan we gewend zijn. Bijvoorbeeld voor 3 jaar in plaats van 5 jaar. We 

doen de dingen nu, omdat het op dit moment niet anders kan en we het ook niet kunnen overzien voor 

een langere periode. Als Baalderborg Groep zijn we gewend zaken heel goed te doordenken voor een 

groot deel van de organisatie. Dit vraagt echter veel tijd en gaat ten koste van de wendbaarheid. 

Willen we dynamischer zijn dan zullen we dit anders moeten organiseren. Bijvoorbeeld door kleiner te 

denken en te werken met proeftuinen. En samenwerkingen aan te gaan met andere organisaties om 

kennis en expertise te delen. 

 

Eigen regie cliënten  

Het versterken van de eigen regie van cliënten is voor alle betrokken bij de Baalderborg Groep een 

vanzelfsprekendheid maar tegelijkertijd een ingewikkeld thema. Het is geen doel op zich maar een 

middel om het goede leven, het welzijn van de cliënt, centraal te stellen. Het is vooral een 

‘praatonderwerp’ waar meteen ook de ingewikkeldheid in zit. Spreken we met elkaar (cliënt, sociaal 

netwerk en professional) wel dezelfde taal? Hebben we met elkaar hetzelfde doel voor ogen? Wat 

verstaan we onder ‘eigen regie’, ‘zeggenschap’ en ‘medezeggenschap’ en hoe geef je dat vorm 

binnen een organisatie met een zo grote diversiteit aan doelgroepen? Eigen regie hangt samen met 

‘Wat kun je?’ en: ‘Wat kun je aan?’. Bij mensen met een verstandelijke beperking gaat het met name 

om het bieden van perspectief en activering maar dit vraagt bij een ambulante cliënt een andere 

invulling dan bij een cliënt met ernstig meervoudige beperkingen (EMB). Vanuit de kant van de EMB-
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cliënten wordt expliciet de grote zoektocht hierin aangegeven en dat met grote regelmaat de 

erkenning en onderkenning gemist wordt. Wat is eigen regie bij cliënten met een laag niveau? Voor 

een groot aantal mensen die tot deze doelgroep behoort, worden de keuzes nog steeds gemaakt. 

Vooral bij deze groep is afstemming met de familie erg belangrijk. Bij cliënten met een ernstige 

beperking is het belangrijk om geduld te hebben, moed te hebben om door te zetten, te blijven 

herhalen en tijd te nemen om het een en ander te onderzoeken. 

Bij de ouderendoelgroep ligt de focus op zorg, zinvolle daginvulling, waardigheid & zelfredzaamheid. 

Aandacht voor eigen regie is belangrijk, zolang het vermogen en de wil er zijn.  

Belangrijk is dan ook om bij alle doelgroepen in de driehoek cliënt – familie/netwerk – professional het 

gesprek aan te gaan over eigen regie en tijdens deze gesprekken oprechte aandacht, respect en 

belangstelling te hebben voor elkaar. Te luisteren naar ieders verhaal en elkaar werkelijk te zien 

staan. Om te praten over de inhoud. Goede informatie te geven over de manier waarop gewerkt 

wordt. 

Bij de term ‘Eigen regie’ en ‘Zelf kunnen kiezen’ gaat het vaak over het kunnen kiezen van de maaltijd, 

kleding en een dagje uit maar het gaat over veel meer zaken. Cliënten weten vaak niet wat ze te 

kiezen hebben, accepteren vaak ‘makkelijk’ dat de situatie is zoals deze is en ervaren onvoldoende 

dat ze invloed hebben. Ook weten ze vaak niet wat hun rechten zijn. Als het gaat over eigen regie en 

(mede)zeggenschap is de onafhankelijkheid van de cliënt niet stevig genoeg geregeld. Koppel je de 

(mede)zeggenschap aan je eigen begeleider of aan iemand buiten de locatie? Met versterkte invulling 

van de rol van de cliëntvertrouwenspersoon is hierin al wel veel verbeterd. 

Iedereen binnen de driehoek moet leren invulling te geven aan een nieuwe rol. Het sociaal netwerk en 

de professionals hebben een taak bij de emancipatie van cliënten. Om cliënten te helpen hierin te 

leren en zich te ontwikkelen. Tegelijkertijd moeten het sociaal netwerk en de professionals leren elkaar 

te betrekken en te versterken. Dit vraagt om het vinden van de juiste toon, het inzetten van 

ondersteunende gesprekstechnieken en een reëel beeld hebben van je eigen rol. Cliënten kennen 

professionals, naast ouders, een hele belangrijke rol toe en noemen hen zelfs regelmatig vrienden. De 

realiteit is echter nog steeds dat begeleiders passanten en vrienden en familie een meer stabiele 

factor zijn. 

Van groot belang is dat er voor iedereen in de driehoek (oefen)ruimte is om te leren en dat er fouten 

gemaakt mogen worden. Dat er voldoende uitleg is over keuzemogelijkheden en grenzen die er zijn 

en voldoende bedenktijd om te komen tot een keuze die past bij de persoon. Dat gesproken wordt 

over de balans tussen het vergroten van eigen regie en het recht op veiligheid en dat eventuele 

risico’s verantwoord genomen worden. 

 

Eigen regie medewerkers 

Medewerkers kunnen pas echt vorm en inhoud geven aan de missie en visie van de organisatie als zij 

voldoende vertrouwen en ruimte voor regie krijgen. Medewerkers doen hun werk vanuit een goede 

intentie en vanuit het belang van de cliënt en de organisatie. Loslaten, vertrouwen en 

verantwoordelijkheid zijn kernbegrippen. Dit moet verankerd zijn in de cultuur van de organisatie en 

terug te zien zijn in het gedrag van alle medewerkers. Beginnend bij de bestuurder en het 
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managementteam. Naast de feitelijke ruimte moet ook het gedrag van medewerkers zodanig zijn dat 

ze de ruimte die ze krijgen ook benutten en verantwoordelijkheid durven te nemen voor beslissingen, 

teamdoelen en persoonlijk functioneren. Medewerkers moeten toegang hebben tot de juiste informatie 

als basis voor beslissingen. 

Door het project ‘Zelfstandige teams’ is al veel in gang gezet en ontwikkeld, maar de algemene 

tendens is: we zijn er nog niet. De leiderschapsstijl van managers en teamleiders kan nog verder 

versterkt worden. Het gaat dan om een coachende leiderschapsstijl die past bij de ontwikkelingen van 

dit moment. Waarbij gewerkt wordt met duidelijke resultaatverwachtingen. 

 

Het versterken van de professionaliteit van medewerkers is nauw verbonden met het vergroten van de 

eigen regie van medewerkers. Het delen van kennis en expertise, leren reflecteren en aandacht 

hebben voor mobiliteit en duurzame inzetbaarheid zijn hierbij belangrijke punten. 
 

Samen zorgen dàt 

De ontwikkelingen rond Samen zorgen dàt vindt iedereen positief. Alhoewel ook dit, net als het 

versterken van de eigen regie, als een lastig thema wordt gezien. Want hoe ga je om met afstand en 

nabijheid? Met loslaten, overlaten en grenzen stellen? Hoe breng je het sociale netwerk in kaart en 

zorg je dat je verbonden bent en blijft met elkaar? Ook hier vormen het ‘elkaar echt zien staan in het 

netwerk’ en het ‘gesprek aangaan’ de basis voor verdere ontwikkeling. Weet van elkaar in het hele 

systeem wat er leeft. Zorg voor een samenwerkingsrelatie en luister naar elkaar. Heb vertrouwen. In 

de samenwerking met elkaar moet een omslag komen van zelf direct oplossen naar elkaar bevragen 

en adviezen geven. Er moet ruimte zijn om aandacht te hebben voor twijfels, angsten en 

onzekerheden bij de betrokkenen (kan een vrijwilliger dat wel? Zijn er nu niet teveel nieuwe mensen 

rondom mijn zoon/dochter/vader/moeder/verwant/ …..?). Maar ook: nooit iets doen zonder medeweten 

van de cliënt. Want die staat centraal. 

Van belang is te beginnen aan de voorkant, op het moment dat een cliënt aangemeld wordt. En te 

zorgen voor goede afstemming. Met name verwanten hebben behoefte aan een vast contactpersoon 

binnen het team. Maar ook vrijwilligers geven dit als verbeterpunt aan.  

Om Samen zorgen dàt verder te versterken is het nodig te kijken wat er beleidsmatig aangepast moet 

worden (als voorbeeld: het huidige vrijwilligersbeleid is niet afdoende) maar vooral ook om praktisch 

met elkaar aan de slag te gaan. 

Om Samen zorgen dàt te versterken is het belangrijk om creatief te zijn en niet te denken in 

bestaande patronen. Ondernemerschap te tonen. Goede PR te voeren. Als organisatie meer naar 

buiten te treden en te laten zien voor welke doelgroepen je er bent. 

De inzet en het samenwerken met het netwerk is van veel verschillende factoren afhankelijk. 

Bijvoorbeeld het niveau van de cliënt, de geschiedenis van de familie et cetera. Evenals bij het thema 

‘Eigen regie’ gaat het om dus om het bieden van maatwerk.  
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Technologie 

Unaniem is de opvatting dat het goed is om technologie in te zetten. De ontwikkeling van technologie 

is een gegeven, we ontkomen er niet aan. Het is de toekomst. Het kan ondersteunen bij lastige 

vraagstukken, het kan bijdragen aan het geluk van cliënten en medewerkers ondersteunen. 

Technologie moet werken, leuk zijn en ontlasten. Om technologie goed te kunnen implementeren in 

de organisatie moeten ICT systemen flexibel zijn (plug en play). Duidelijk is wel dat er 

tempoverschillen zijn bij betrokkenen in het (leren) omgaan en inzetten van technologie. Dit vraagt om 

tijd en ondersteuning. Door de inzet van cursussen of simpelweg door het leren van elkaar. Ook zijn 

de opvattingen verdeeld over de mate waarin je als organisatie wel of niet zou moeten 

experimenteren. We zien onszelf niet als koploper op het gebied van technologische ontwikkelingen 

en moeten samenwerking zoeken met externe organisaties om middelen uit te wisselen. Willen we als 

organisatie echter wendbaarder en dynamischer worden, dan is het noodzakelijk aan de slag te gaan 

met proeftuinen, scharrelruimte te organiseren en op kleine schaal te experimenteren. Dit is een 

andere insteek dan organisatiebreed een technologische ontwikkeling te willen uitrollen. 

 

Het inzetten van technologie vergroot de mogelijkheid om kleinschalige voorzieningen neer te zetten. 

Dit sluit helemaal aan bij één van de ambities van de Baalderborg Groep. Daarnaast kan het een goed 

middel zijn om werkdruk te verminderen wat noodzakelijk is, zeker gezien de ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt. Bij het gaan werken met technologie is goede informatievoorziening van belang. Op 

allerlei niveaus en over allerlei zaken. Bijvoorbeeld over wat de organisatie al doet, wat de plannen 

zijn, wat de financiële haalbaarheid is (wie gaat het betalen?) maar ook over het feit dat er soms 

beperkingen zijn en kans op storingen.  

 

Bij de ontwikkeling van technologie binnen de Baalderborg Groep staat voorop dat de cliënt als 

uitgangspunt genomen moet worden. Kwaliteit van leven moet gewaarborgd zijn. Hierbij kunnen zich 

ethische vraagstukken voordoen. Het direct vanaf het begin betrekken van de cliënt en het sociaal 

netwerk is dan ook van essentieel belang. 

 

 

4.3. Denkrichting overige thema’s 
Groeiambitie in de ouderenzorg/ kleinschalig geclusterd wonen 

De Baalderborg Groep heeft de ambitie om te groeien in de ouderenzorg en wil kansen en 

mogelijkheden onderzoeken voor verdere groei van de divisie door samenwerking, overname van 

en/of fusie met andere regionale aanbieders. Ontwikkelingen bij andere organisaties volgen we dan 

ook op de voet. 

Rondom de Baalderborg Groep ontstaan diverse (particuliere) initiatieven in kleine kernen als het gaat 

om ouderenzorg. Ouderen willen in hun eigen omgeving blijven wonen en oud worden. Tevens zijn er 

veel landbouwbedrijven die (de komende jaren) stoppen en markante gebouwen als scholen, kerken, 

buurthuizen komen vrij. Het gaat dan om kleine kernen van 1000-1500 inwoners. De Baalderborg 

Groep werkt nog niet op die schaal omdat dit, zoals we nu georganiseerd zijn, economisch niet 
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rendabel is. Veel initiatieven mislukken overigens, vaak vanwege de vastgoedcomponent die hierbij 

komt kijken.  

Belangrijk is dat er bij dit soort kleinschalige initiatieven een relatie is tussen eigenaarschap en 

economisch perspectief. Hier liggen kansen voor de Baalderborg Groep om te onderzoeken wat de 

mogelijkheden zijn in het bieden van materiele en inhoudelijke faciliteiten. De manier waarop we nu 

onderaannemerschap hebben geregeld kan versterkt en in die verkenning meegenomen worden. 

 

Ontwikkeling dagbesteding (werken en meedoen) 

De uitdaging is om nu en in de toekomst optimaal te kunnen inspelen op de vragen en behoeften van 

cliënten op het gebied van dagbesteding en werk, rekening houdend met de wettelijke veranderingen 

in het sociale domein. De Participatiewet is er op gericht om zoveel mogelijk mensen met en zonder 

beperking betaald werk te laten verrichten. Dit vraagt van de Baalderborg Groep om ook binnen de 

dagbesteding meer in te zetten op groei en ontwikkeling van cliënten dan dat tot voor kort werd 

gedaan. Het gaat om werken en meedoen. Het is een utopie dat grote aantallen van onze cliënten 

tegen loonwaarde kunnen werken maar we willen wel mee in de ontwikkeling van die lijn. We zijn 

hierin een partner van de gemeente en werken samen met andere partijen bijvoorbeeld bij 

leerwerktrajecten. 

Inzet is om gezamenlijk de keten vorm te geven die past bij de participatieladder. Intern vraagt het van 

medewerkers om te denken vanuit werk in plaats vanuit zorg. 

De reacties op deze gedachtegang zijn positief. Wel is het belangrijk de verwachtingen te ‘managen’ 

over de ontwikkelingen van werkplekken en activiteiten: doe geen beloftes die niet kunnen worden 

nagekomen.  

Informeren van en communiceren naar betrokkenen (bijvoorbeeld over kansen en risico’s  van de 

veranderende wet- en regelgeving, uitkering, verdiencapaciteit, eigen bijdragen) zijn ook bij dit thema 

van wezenlijk belang. 
 

Ontwikkeling van het Orthopedagogisch dagcentrum jeugd 

De Elzenhoek is een kinderdagcentrum en expertisecentrum dat als één van de onderdelen meedraait 

binnen de Baalderborg Groep. Het is een bedrijfsonderdeel dat de laatste jaren sterk in ontwikkeling is 

en sterk groeit. De Elzenhoek is zoekende naar haar eigen identiteit, sterke punten en uniciteit. De 

Elzenhoek biedt dagbehandeling aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of een 

verstandelijke beperking, waarvoor een peuterspeelzaal en (speciaal) onderwijs (nog) niet mogelijk is.  

 

De Elzenhoek is meer dan een peuterspeelzaal, een medisch kinderdagcentrum, een school voor 

passend onderwijs of dagopvang. Bij De Elzenhoek is sprake van dagbehandeling door therapeuten. 

De kracht van De Elzenhoek schuilt in de combinatie van diensten (en de onderlinge samenwerking 

op de verschillende terreinen), de aanwezige kennis en expertise en de doel- en ontwikkelingsgerichte 

aanpak. De naam Orthopedagogisch dagcentrum (ODC) dekt de lading van de werkzaamheden van 

De Elzenhoek. Van belang is stevig in te zetten op de ontwikkeling en invulling van dit ODC om 

daarmee ook de positie in de Jeugdzorg te versterken. 
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Ontwikkelen en profileren expertise langdurige zorg VG 

De Baalderborg Groep heeft veel kennis en expertise in de langdurige zorg voor cliënten met ernstig 

meervoudige beperkingen, cliënten met een licht verstandelijke beperking en cliënten met een 

intensieve begeleidingsvraag. We lopen hiermee echter niet te koop en zouden best iets minder 

bescheiden kunnen zijn. Het vraagt aandacht om deze expertise verder te ontwikkelen en uit te 

bouwen en ons meer te profileren. Samen met partners en stakeholders. 

Het verder ontwikkelen en uitbouwen van deze expertise sluit aan bij de doelstellingen van de 

meerjaren kwaliteitsagenda van VWS. Daarin wordt ingezet op: 

! Het (extra) toerusten van professionals op het gebied van de goede dialoog. 

! Ruimte bieden voor een andere manier van werken met meer reflectie. 

! Het opleiden voor de toekomst.  

! Het borgen van de agogische kennis bij professionals.  

Van belang is een duidelijke keuze te maken in vaststaande methodieken en deze, al dan niet nieuw, 

duidelijk te profileren binnen en buiten de organisatie. Hierdoor zullen medewerkers beter toegerust 

worden om goed in te spelen op de ondersteuningsvraag van de cliënt. En wordt medewerkers de 

gelegenheid geboden worden verder te professionaliseren en te ontwikkelen. 

		 

Wendbaarheid organisatie 

Verandering is van alle tijden en organisaties moeten mee veranderen. In de loop van de jaren volgen 

de veranderingen elkaar echter steeds sneller op en is de impact van de veranderingen steeds groter.  

Organisaties moeten zich continue aanpassen aan veranderende omstandigheden en dat betekent 

continue verbeteren en vernieuwen. Organisaties die dat nalaten krijgen het moeilijk. 

Om wendbaar te worden is het van belang capaciteiten van medewerkers sterker te benutten, anders 

leiding te geven, meer te richten op autonomie en resultaatverantwoordelijkheid, processen aan te 

passen en te vereenvoudigen en de omslag te maken van een beheercultuur naar een innovatieve 

cultuur.  

Uit een cultuuranalyse binnen de Baalderborg Groep blijkt dat medewerkers (zorg, staf en kader) 

nagenoeg hetzelfde beeld hebben van de huidige cultuur, een zogenaamde familiecultuur De 

organisatie wordt bijeengehouden door loyaliteit en traditie. De betrokkenheid is groot. Succes wordt 

gedefinieerd binnen het kader van ontvankelijkheid voor de behoeften van de klant en zorg voor de 

mensen. De organisatie hecht grote waarde aan teamwerk, participatie en consensus. 

Om strategisch wendbaar te zijn, is een beweging nodig richting een meer innovatieve cultuur met 

grotere aandacht voor de markt dan voorheen. Wat dat betreft is er een verschil in veranderambitie 

tussen zorg- en stafmedewerkers en leidinggevenden en vraagt dit om inzet op de ontwikkeling van 

medewerkers op diverse vlakken. 
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5. Hoe vullen we de thema’s in van 2017 – 2020? 
Dit ondernemingsplan beschrijft in grote lijnen hoe we de komende jaren invulling gaan geven aan de 

in hoofdstuk 4 beschreven thema’s. In de A3 jaarplannen van de divisies en ondersteunende 

afdelingen en de projectplannen van de strategische projecten wordt dit gedetailleerder ingevuld. 

 

5.1. Doelen en acties 
Algemeen 

Doel 

De Baalderborg Groep is flexibel en wendbaar ingericht en werkt bij alles wat ze doet vanuit het 

‘Waarom’. Daarmee is de Baalderborg Groep toekomstbestendig.  

 

Acties 

- We faciliteren mogelijkheden voor ontmoeting zowel lijfelijk als virtueel en bouwen dit waar 

mogelijk uit. We delen goede voorbeelden met elkaar in een continu proces. 

- We zetten de ICT zodanig neer dat deze aansluit op de eenvoud en wendbaarheid van de 

organisatie. 

- We maken gebruik van proeftuinen om nieuwe ideeën uit te voeren en te testen. 

- We geven het stakeholdersmanagement verder vorm. 

- We stellen het vastgoedplan bij. Bij een aantal locaties blijkt dat de functionaliteit hard achteruit 

gaat t.o.v. de doelgroep. Aanpassing is noodzakelijk maar eerder dan gepland en is niet 

opgenomen in het vastgoedplan. 

- We professionaliseren de marketing en communicatie op basis van het vastgestelde marketing- en 

communicatieplan. 

 

 

Eigen regie cliënten 

Doelen 

- Cliënten hebben en ervaren meer eigen regie door een vergroot bewustzijn bij medewerkers. 

- De medezeggenschap van cliënten en verwanten op woon- en dagbestedingslocaties is versterkt. 

 

Acties 

- We ontwikkelen en implementeren op woon- en dagbestedingslocaties de medezeggenschap voor 

cliënten en verwanten. 

- We versterken de eigen regie van mensen met ernstig meervoudige beperkingen door het 

implementeren van de goed leven visie LACCS. Deze visie richt zich met name op het leven van 

kinderen en volwassenen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) waarbij vijf gebieden 

centraal staan. LACCS helpt ons om breed te kijken naar wat iemand nodig heeft en voorkomt dat 

we ons richten op slechts één of twee gebieden. LACCS brengt de complete mens in beeld.  

- We voeren Waardigheid en trots in de ouderenzorg uit en delen kennis en ervaringen organisatie 

breed. 
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- We ontwikkelen (service)producten voor ouderen die aansluiten bij ‘langer thuis wonen’. Het gaat 

om het bieden van zorgdiensten thuis zoals wasverzorging, klussendienst, tafeltje dekje, 

tuinonderhoud et cetera. 

- We herijken de structuur van de cliëntenraden en passen deze waar nodig aan de veranderde 

organisatie en de diversiteit aan doelgroepen. 

- We ontwikkelen goede ICT voorzieningen voor cliënten en verwanten om makkelijker te kunnen 

communiceren in en met de voorziening waaronder de mogelijkheid om in te loggen op het eigen 

dossier/plan. 

- We werken volgens het uitgangspunt dat cliënten en/ of wettelijk vertegenwoordigers altijd kunnen 

deelnemen aan de eigen zorgplan bespreking. 

 

 

Eigen regie medewerkers 

Doel 

Medewerkers benutten, binnen heldere resultaatverwachtingen, hun regelruimte. 

 

Acties 

- We ontwikkelen het leiderschap binnen de organisatie verder naar coachend leiding geven.  

- We werken met heldere resultaatverwachtingen. 

- We zetten ingezette veranderingen m.b.t. zelfstandige teams voort (TOM, teamtaken, Harm, …) 

- We voeren een traject uit gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. 

- We vergroten de mobiliteit van medewerkers. Onder andere door personele uitwisseling tussen 

teams aantrekkelijker te maken. 

- We onderzoeken de mogelijkheden om over te gaan van twee Cao’s naar één Cao. 

- We implementeren het nieuwe jaargesprek voor medewerkers. 

- We passen ondersteunende processen aan op het werken met zelfstandige teams. 

- We maken een keuze voor het wel of niet definitief invoeren van de functie van teamcoach om 

teams en medewerkers blijvend te kunnen ondersteunen. 

- We passen, afhankelijk van de omstandigheden, kaders aan en blijven daar kritisch in. Om 

verstarring van de organisatie te voorkomen. 

 

 

Samen zorgen dàt 

Doel 

De eigen kracht van cliënt is versterkt met behulp van informele zorg en professionals en de 

betrokkenheid van familie en mantelzorgers is versterkt. 

 

Acties 

- We versterken de rol van de cliënt onder andere door het opleiden en begeleiden van cliënten in 

hun eigen rol. 
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- We versterken de rol van de professional ten aanzien van de samenwerking met het netwerk. 

- We implementeren een digitaal cliënten- en verwantenportaal. 

- We maken inzichtelijk wat taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en juridische kaders van 

de verschillende betrokkenen zijn. 

- We versterken het actief (potentieel) netwerk van cliënten. 

- We passen het ondersteuningsplan waar nodig aan op Samen zorgen dàt. 

- We zoeken en binden vrijwilligers en stemmen het vrijwilligersbeleid af op Samen zorgen dàt. 

 

 

Technologie 

Doel 

Door middel van technologie worden cliënten en medewerkers gefaciliteerd in het versterken en 

behouden van eigen regie. Cliënten kunnen daardoor langer zelfstandig wonen in de eigen 

vertrouwde omgeving.  

 

Acties 

- We hebben een brede en gedragen visie op de inzet van technologie binnen de organisatie.  

- We hebben de organisatiestructuur ingericht op innovatie en opschaling van werkende 

technologische ontwikkelingen. 

- We versterken de kennis van medewerker over technologische oplossingen en werken aan een 

positieve houding jegens de inzet van technologie. 

- We ‘spelen’ met de rol van ontwikkelaar/ innovator, early adapter en volger, afhankelijk van het 

soort en het doel van de technologie. 

 

 

Kleinschalig geclusterd wonen in wijken en dorpen + groeiambitie in de ouderenzorg.  

Doel 

Mogelijkheden voor kleinschalige woonvormen voor ouderen in wijken en dorpen, bij voorkeur in 

combifuncties, zijn onderzocht en worden uitgewerkt. 

 

Acties 

- We verkennen kansen en mogelijkheden voor verdere groei van kleinschalige woonvormen. 

- We onderzoeken de mogelijkheid voor een franchiseformule voor kleinschalig wonen in kleine 

kernen en ontwikkelen deze zo mogelijk. 

- We positioneren Zorg thuis stevig in ons werkgebied. 

- We onderzoeken en ontwikkelen waar mogelijk alternatieven voor verblijf van jong dementerenden 

en ouderen met ernstige gedragsstoornissen. 

- We ontwikkelen het verpleegkundig team verder en zetten dit breed in binnen het werkgebied van 

de Baalderborg Groep. Eventueel ook voor en met derden. 
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Ontwikkeling dagbesteding + vormgeven van de werkbedrijven 

Doel 

Er is vorm gegeven aan de vernieuwing van dagbesteding. Van dagbesteding naar (betaald) werk, in 

aansluiting op de Participatiewet en het beleidsplan Werken en meedoen. 

 

Acties 

- We professionaliseren de huidige jobcoaching verder en verbreden de doelgroepen. 

- We hebben voor elk Baalderborg Groep het bestaansrecht en de maatschappelijke betekenis 

helder. 

- We ontwikkelen meer kleinschalige werkbedrijven die dichter bij de woonplek/sociale omgeving 

van cliënten zijn gesitueerd. 

- We realiseren dat onze dagbesteding/werkbedrijven onderdeel uitmaken van een keten, ook met 

derden, die gericht is op ontwikkeling van cliënten en groei op de participatieladder. 

 

 

Ontwikkeling van het Orthopedagogisch dagcentrum (ODC) 

Doel 

De expertise van de Baalderborg Groep voor jonge kinderen wordt goed ingezet, zowel preventief als 

curatief. 

 

Acties 

- We breiden de behandeldienst binnen het ODC uit. 

- We dragen zorg voor verdere ontwikkeling van onze expertise met andere organisaties. 

- We zijn een betrouwbare partner in de keten. 

- We breiden de fysieke ruimte van het ODC Ommen uit. 

- We zorgen voor spreiding van de functies van het ODC in het werkgebied.  

 

 

Ontwikkelen en profileren expertise langdurige zorg VG 

Doel 

De expertise van de Baalderborg Groep op het gebied van Langdurige zorg, zoals EMB, LVB, IB 

wordt verder ontwikkeld, uitgebouwd en geprofileerd. Dit gebeurt in samenwerking met partners en 

stakeholders. 

 

Acties 

- We onderzoeken welke methodieken passend zijn voor de divisie langdurige zorg, waarbij rekening 

wordt gehouden met de verschillende niveaus van cliënten. te denken valt aan LACCS, TrippelC, 

Geef me de vijf, driehoekskunde, oplossingsgericht werken, basistraining. 

- We onderzoeken waar en hoe deze methoden al worden gebruikt in en buiten de organisatie en 

gaan deze structureler inzetten.  



	 	 	
	

30 
	

Wendbaarheid organisatie 

Doel 

De wendbaarheid van de organisatie wordt versterkt door het optimaliseren en flexibiliseren van de 

personeelsplanning (de juiste medewerker op de juiste plek), het vergroten van duurzame 

inzetbaarheid en veilig werken. 

 

Acties 

- We dragen zorg voor het verder ontwikkelen van Strategische Personeelsplanning. 

- We starten met het project Duurzame inzetbaarheid. 

- We vereenvoudigen ondersteunende processen en zorgen voor flexibele systemen/ applicaties. 

 

 

5.2. Communicatie 
Voor alle bovenbeschreven doelen en uit te voeren acties geldt de vraag: hoe zorgen we er nu voor 

dat cliënten, familie/ vertegenwoordigers, zorgkantoren, gemeenten, verwijzers en andere belangrijke 

stakeholders weten wat voor mooie dingen wij allemaal doen? Hoe zorgen we er voor dat we weten 

wat onze collega-instellingen doen en wat ons van hen onderscheidt? In theorie zouden we alles 

kunnen realiseren maar tegelijkertijd zou het ook zo kunnen zijn dat niemand een beroep ons doet. 

Waardoor het voortbestaan van de organisatie in gevaar komt. Dit ondernemingsplan vraagt om 

voortdurend in verbinding te staan met de omgeving om ons heen en om een continue communicatie. 

Op strategisch  niveau doen we dit door actief stakeholdersmanagement. Op tactisch en operationeel 

niveau door uitvoering te geven aan het opgestelde marketing- en communicatieplan. Om dit 

professioneel te doen, geven we vorm aan een afdeling Marketing & Communicatie. 
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Bijlage 1. Gebruikte bronnen en documenten 
 

 Landelijke bronnen   

1 Brief Samenwerken aan een betere gehandicaptenzorg - Ministerie VWS Juli 2016 

2 Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg - Ministerie VWS Juli 2016 

3 Eindrapportage toezicht IGZ op 150 

verpleegzorginstellingen 

- Inspectie Juli 2016 

4 Toezicht op Goed bestuur - Inspectie en 

Nederlandse 

Zorgautoriteit 

Juli 2016 

    

 Baalderborg Groep   

1 Strategisch Beleidsplan 2014-2016 - Baalderborg Groep 2014 

2 Meerjarenvisie Vastgoed - Baalderborg Groep 2016 

3 Zelfstandige teams bij de Baalderborg Groep, 

Eindevaluatie: een kijkje in de keuken 

- Baalderborg Groep Januari 2017 
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Bijlage 2. Portfolio 
 

 

 
Ouderenzorg	VVT Langdurige	zorg	VG

Sociaal	Domein	&	
Jeugd

wonen	met	zorg
zelfstandig	wonen	met	zorg
zelfstandig	wonen	zonder	zorg
nachtzorg

gezinswonen
ambulante	begeleiding
zorg	thuis
personenalarmering
maaltijdvoorziening
thuiszorg
project	part.	dienstverlening	/	servicepakketten
domotica

dagopvang
dagactiviteiten
kinderdagcentrum
Kortdurend	verblijf
Logeren	/	respijtzorg
Leren	en	ontwikkelen
trainingen	voor	cliënten

Vrije	tijd
vakantie	met	zorg
wijksteunpunt
tied	verdrief

werken
jobcoaching
werken	in	bedrijf

Therapieën
fysiotherapie/ergotherapie
logopedie
bewegingsagogie,	PMT	en	SMI
spelbegeleiding/-therapie
muziekbegeleiding/-therapie
EMDR
Cognitieve	gedragstherapie
Oplossingsgerichte	therapie
Psycho	educatie
Diagnostisch	onderzoek
Vroegbehandeling	en	-diagnostiek
Centrum	mondzorg

product	in	portfolio

markt	en	doelgroepen


