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EEDE THUIS &&‘‘Het is niet de sterkste die overleeft, noch de meest intelligente, 

maar degene die het meest openstaat voor verandering” 



&S
T R

A
T E G

I S
C

H 

B
E L E I D

O
N

S TW
EEDE THUIS

I N H O U D

1 .  INLEIDING 
1.1        Terugblik    6 

1.2       De evaluatiedag    6 

1.3       Kader: verander- en implementatiestrategie ongewijzigd    7 

1.4       Samenhang tussen pijlers van het Strategisch Beleid    8 

1.5       Analyse en rapportage     9

2 .  BESTURING 
1.          Stand van zaken    10 

2.         De evaluatiedag 8 juli 2014    11 

3.          Update SB    11 

4.         De Tempel    12 

3 .  MARKTBENADERING 
1.          Stand van zaken    14 

2.         De evaluatiedag 8 juli 2014    15 

3.         Update SB    15 

4.         De Tempel    16 

4 .  VERSTERKEN BEDRIJFSPRO CE S S E N
4.1       Algemeen    17 

4.2      Inkoop    18 

4.3       Financiën    18 

4.4       Vastgoed    19 

4.5       ICT    19 

4.6       Communicatie    20

4.7       Human Resources (HR)    21 

4.8      De Tempel    22 



& &S
T R

A
T E G

I S
C

H 

B
E L E I D

O
N

S TW
EEDE THUIS

S
T R

A
T E G

I S
C

H 

B
E L E I D

O
N

S TW
EEDE THUIS

5 .  CULTUUR EN GEDRAG VAN ME D E WE RK E RS : 
     SLEUTEL TOT SUCCES
             Cultuur en gedrag van medewerkers: sleutel tot succes    24

6 .  ZORGINNOVATIE
1.         Stand van zaken    26 

2.         De evaluatiedag 8 juli 2014    27 

3.          Update SB    3 

4.         De Tempel    28 

7 .  INTERNE/EXTERNE ORIËNTAT IE
1.          Stand van zaken    30 

2.          De evaluatiedag 8 juli    31 

3.          Update SB    31 

4.         De Tempel    33 

8 .  HERNIEUWDE INZICHTEN
            Hernieuwd inzichten    34

Bi j lage 1 : 
de ‘geeltjes’ van de evaluatiedag 8 juli 2014

Bi j lage 2: 
A3 jaarplan 2015



&S
T R

A
T E G

I S
C

H 

B
E L E I D

O
N

S TW
EEDE THUIS&S

T R
A

T E G
I S

C
H 

B
E L E I D

O
N

S TW
EEDE THUIS

1 .  I N L E I D I N G

1.1  Terugb l ik
In het voorjaar 2013 is na een inspirerend traject het Strategisch beleid (SB) Over Grenzen Heen voor Ons 
Tweede Thuis ontwikkeld en vastgesteld. Het doel: de organisatie toekomstbestendig maken. De kern van 
dit SB is dat er, op basis van een analyse van de strategische uitdagingen, een aantal doelen is vastgesteld die 
richting geven aan het SB voor 2013-2016. 

Na het vaststellen van het SB zijn er in de organisatie meerdere activiteiten ontplooid om dit beleid uit 
te werken en de organisatie verder te ontwikkelen. De uitwerking is vormgegeven door bij elk van de vijf 
vastgestelde doelen - de pijlers: besturing, marktbenadering, versterken bedrijfsprocessen, zorginnovatie en 
interne en externe oriëntatie - een aantal thema’s te formuleren die verder zijn ingevuld. Dat is gebeurd in het 
‘Kernteam’ (KT). De vijf pijlers zijn visueel vormgegeven in de ‘Tempel’ (zie pagina 9).

1 .2  De evaluat ied ag
Op 8 juli 2014 is het SB geëvalueerd. De snel veranderende wet- en regelgeving en het politiek-
maatschappelijke veld maakten dit nodig. Er was behoefte om de voortschrijdende inzichten te bespreken 
en te verwerken en daarmee het SB van 2013 te updaten, zodat de organisatie niets over het hoofd ziet. Het 
Managementteam (MT) heeft samen met het Kernteam en vertegenwoordigers van de Centrale Familieraad 
en de Ondernemingsraad de voortgang van het SB geëvalueerd. 

Kernpunt is dat de organisatie in beweging is gekomen met het oog op de hervormingen in de langdurige 
zorg en dat de ‘sense of urgency’ om te veranderen in de hele organisatie is gegroeid.  Er zijn in alle pijlers tal 
van activiteiten ontplooid en er staat nog veel te gebeuren.
De vorig jaar gemaakte analyse van de externe omstandigheden geldt nog steeds in onverkorte vorm: 
praktisch alles wat politiek voorgenomen was, is eind 2014 in wetten vastgelegd die met ingang van 2015 
gelden.

Verbeterpunten zijn dat de besturing en regie op de verandering niet voldoende eenduidig zichtbaar 
en navolgbaar zijn en er nog onvoldoende innovatie en vernieuwing in de zorg waarneembaar is. Het 
onderliggende vraagstuk is hoe de organisatie de stap gaat maken van een strategisch plan naar de 
activiteiten/uitvoeringsplannen. Er is samenhang, regie en eenduidigheid nodig in de uitwerking van het SB. 
Dat betekent ook dat de spreekwoordelijke stip op de horizon een nadere inhoudelijke invulling nodig heeft. 
Daarbij draait het dan allereerst om betekenis: hoe neem je alle medewerkers mee in wat de vernieuwing 
voor zijn/haar rol en plek betekent.

 Tegelijkertijd wordt duidelijk dat Ons Tweede Thuis nog meer de focus van intern naar extern gaat verleggen.
Tijdens de evaluatiedag is er enerzijds geconstateerd dat de buitenwereld ongeveer 180 graden gedraaid is 
en dat Ons Tweede Thuis mee moet veranderen en de luiken naar buiten moet openzetten. 

6 7
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Anderzijds ontbreekt het besef dat er dan daadwerkelijk oude patronen moeten worden ingewisseld voor nieuwe 
patronen (innovatie) met de daarbij behorende attitude. Er is sprake van een afscheidsproces: alle betrokkenen 
van Ons Tweede Thuis moeten door de ontwikkelingen in de politiek en binnen de overheid afscheid nemen van 
het oude – hoeveel goeds dat ook heeft gebracht – en het nieuwe omarmen. Belangrijk is dat de veranderingen in 
de samenleving en in de zorg door Ons Tweede Thuis worden gezien en beleefd als een geïntegreerde visie van de 
organisatie en niet als een door de overheid opgelegde bezuiniging. 

Tijdens de evaluatiedag werden het nader invullen van de stip op de horizon, de innovatie, de externe oriëntatie en 
professionalisering van Ons Tweede Thuis als hoofdthema’s benoemd voor het realiseren van het SB. In activiteiten, 
regie en proces zijn aanpassingen nodig om op koers te blijven. Er is aangegeven wat belangrijke acties en aanpassingen 
zijn rond het SB naar de toekomst toe. Dat deed men door in een groot model van de Tempel van het SB geeltjes te 
plakken, met daarin adviezen, opmerkingen, hartenwensen etcetera: een rijk geheel aan meningen en visies die in 
deze update van het SB dankbaar is meegenomen. In bijlage 1 zijn alle geeltjes integraal weergegeven. 

1 .3  Kader:  verand er-  en  implem en ta t i estra te g i e  on g ew i jz i g d
Tijdens de evaluatiedag van 8 juli 2014 is naar voren gekomen dat de aanpak om alle medewerkers, cliënten, ouders 
en andere stakeholders te betrekken bij het veranderproces een goede werkwijze is. In de afgelopen periode zijn er 
vele (kortlopende) werkgroepen, workshops en werksessies geweest. Er is gebruik gemaakt van het sectoroverleg 
als klankbordgroep en de Cliëntenraad en de Centrale Familieraad zijn betrokken geweest bij het ontwerpen van 
diverse zaken. Met de Ondernemingsraad is een goede relatie opgebouwd waarbij zij zichzelf als een volwaardig 
gesprekspartner voor de bestuurder heeft ontwikkeld. De adviezen van de Cliëntenraad, de Centrale Familieraad en 
de Ondernemingsraad hebben bijgedragen aan betere uitkomsten net als de brainstormsessies in de verschillende 
geledingen van de organisatie. 

Aan de andere kant is gezien dat mensen die niet zijn betrokken door middel van sessies of workshops het gevoel 
kunnen krijgen de boot te missen. De oplossing lijkt te liggen in het doorgaan met veranderingen tot stand brengen 
door diverse dwarsverbanden te leggen binnen de organisatie op thema’s, gecombineerd met een gestructureerde 
veranderinzet en communicatie via de lijnorganisatie. Naar ons inzicht kan de inmiddels ingevoerde zelforganisatie 
ook bijdragen aan de ‘bottom up’- en de brede draagvlakveranderingen. Om in de kleuren van de Caluwé te spreken: 
we zoeken onze veranderstijl in een combinatie van de vijf kleuren. Blauw als Ons Tweede Thuis zaken  vastlegt als 
managementrapportage, ICT-processen; groen als wij verandering willen stimuleren vanuit de verbinding; 

GEELDRUK
DENKEN

BLAUWDRUK
DENKEN

ROODDRUK
DENKEN

GROENDRUK
DENKEN

WITDRUK
DENKEN

Politiek
-  Denken in macht
-  Draagvlak
-  Opties openhouden
-  Netwerken
-  Alles op papier

Structuur
-  Afspraak is afspraak
-  SMART BSC PI’s
-  Druk brengt mensen in    
    beweging
-  Declarabele dagen
-  Targets

Sociaal
-  HRM-denken
-  Family feeling
-  Samenwerken
-  Communiceren
-  Immatrieel ruilen

Filosofisch
-  Eigenwijs
-  Zelf kiezen
-  Pantharel
-  Chaostheorie
-  Eigen 
    verantwoordelijkheid
-  Intuitie

Leren
-  Leren
-   Verbinden
-  Procesdenken
-  Mensen op een 
    ander been zetten
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rood omdat wij medewerkers inzetten als het kapitaal van de organisatie; geel omdat wij draagvlak en win/win 
belangrijk vinden en wit omdat wij vinden dat buiten de structuren werken ook goede innovatieve gedachten kan 
opleveren.

1 .4  Samenhang tussen pi j lers  v a n  het  Stra teg i sc h Be l e i d
De pijlers van het Strategisch Beleid zijn geen op zichzelf staande doelen en acties. Ze hangen met elkaar samen. 
Als in de pijler ‘zorginnovatie’ een nieuw product is ontwikkeld heeft dat invloed op de pijler ‘marktbenadering’ 
(gevolgen voor de zorginkoop) en op de pijler ‘bedrijfsvoering’ (wat is er nodig op het gebied van bijvoorbeeld ICT 
en communicatie voor de uitvoering van het product). Zo hebben alle doelen en resultaten effect op elkaar. Daarom 
is het vanzelfsprekend dat veel veranderingen tegelijkertijd plaatsvinden, terwijl het soms logischer lijkt meer tijd te 
nemen voor de verschillende thema’s. In onderstaande figuur is te zien hoe de pijlers in verband met elkaar staan.

Zorginnovatie

Besturing

Marktbenadering

Interne/externe
oriëntatie

Interne 
bedrijfsvoering

Primair proces/locaties
Adviespunt

Bedrijfsvoering
- ICT
- Cliënten administratie
- Financiële administratie
- Vastgoed

Beleid en kwaliteit

HR

Zorgbemiddeling

Medische dienst

Communicatie

SAMENHANG  UITVOERING  STRATEGISCH  BELEID
S a menhang uitvoer ing strategisc h  b el e i d

8 9
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1.5  Analyse  en rapportage
Om te komen tot een update van het SB is in de volgende hoofdstukken per pijler achtereenvolgens nagegaan: 
•  Waar staan we nu: welke resultaten zijn er in 2013-2014 behaald? Dit analyseren we aan de hand van 1) de  
                 richting die het SB 2013-2016 hieraan geeft en 2) de ‘ijkpunten’ zoals genoemd in  de ‘Tempel’ (zie pagina 9).
•  Wat zijn de resultaten t.a.v. de betreffende pijler (zoals vastgesteld tijdens de evaluatiedag van 8 juli 2014):    
                 wat is de feedback vanuit de organisatie en hoe ziet de stip op de horizon eruit (de ‘geeltjes’)?
•             Op basis daarvan is de update van het SB gemaakt, samengevat in strategische doelen die ook in het A3 
                  jaarplan 2015 staan (z ie  b i j lage 2) .
•  Het resultaat wordt samengevat in de ‘Tempel’ die per pijler inhoudelijk wordt aangepast en aangevuld.  
                Daarbij nemen we niet alle jaardoelen uit het jaarplan A3 over, maar beperken we ons tot de strategische   
                 doelen die zijn uitgewerkt in het A3 jaarplan.

 D e tempel

1. 
BESTURING

Heldere besturingsfilosofie
Centrale controlbusiness en financiën

Balans centraal/decentraal (sturing en zelforganisatie)

2. 
MARKT

BENADERING

3. 
VERSTERKEN

BEDRIJFSPROCESSEN

4. 
ZORG

INNOVATIE

5. 
INTERNE/EXTERNE

ORIËNTATIE

Inspraak cliënt
(vertegenwoordiger)

Profileren met
nieuwe diensten

Heldere kostprijzen
en tarieven

Meten tevredenheid

cliënt en 
opdrachtgever

Aanpassen fin./
admin. processen

Strategisch HRM

Centrale inkoop
en zorgcontractering

Professionalisering 
staven

Management-
informatie verbeteren

Vastgoedstrategie

Ontwikkelen nieuw 
aanbod met bestaan-

de voorzieningen

Investeren in 
creativiteit en 

ondernemerschap 
medewerkers

Evidence based
werken ontwikkelen

Samenwerken als 
impuls voor 
vernieuwing

Beter en meer
samenwerken
intern/extern

Inspraak en mede-
zeggenschap ouders 

en cliënten vergroten

Inzet vrijwilligers 
verstevigen
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2 .  B E S T U R I N G

1.  Stand  van zaken
Het SB 2013-2016 geeft richting (schuin gedrukt) aan de pijler besturing, 
met de resultaten (de bullits). 
N.b. Als er nog geen concrete resultaten zijn wordt toegelicht wat de plannen zijn:

g  M eer  ze l fsturend vermogen van de  le id inggevenden,  zodat  het  integraal  ma na ge m e nt 
kan  excel leren. 
• In 2013 is gestart met het ontwikkelen van een nieuw besturingsmodel voor het Dienstencentrum. 
Als dit klaar is, kijken we naar het primaire proces. Dit doen we zo omdat Ons Tweede Thuis niet alleen intern 
klaar moet zijn, maar ook goed moet kunnen inspelen op externe ontwikkelingen zoals de zorginkoop vanuit 
gemeenten. Daarvoor is een slagvaardig en deskundig Dienstencentrum nodig. In 2013 is een nieuwe Hoofden/
afdelingen-structuur ontwikkeld en is helder beschreven hoe de verdeling van Taken, Verantwoordelijkheden 
en Bevoegdheden (TVB’s)  ligt. Dit doel is per 1 januari 2014 behaald.

• In 2014 is een nieuw besturingsmodel ontwikkeld op basis van een theoretisch onderzoek 
gecombineerd met gesprekken van de bestuurder met een brede vertegenwoordiging van de organisatie 
(cliënten en hun verwanten, leidinggevenden, persoonlijk begeleiders, Ondernemingsraad en Centrale 
Familieraad). De relatie van de cliënt met de persoonlijk begeleider staat daarin centraal. De teams worden 
zelforganiserend en de locaties worden ingedeeld in geografische regio’s conform de eisen van de gemeenten 
die vanaf 2015 regiehouder worden voor de extramurale zorg. 
In het laatste kwartaal van 2014 hebben de Ondernemingsraad en de Centrale Familieraad ingestemd met 
de adviesaanvraag van de bestuurder waarna het nieuwe besturingsmodel met ingang van 1 januari 2015 
is ingevoerd. Heel 2015 is een overgangsjaar. Een aantal zaken zoals de Taken, Verantwoordelijkheden 
en Bevoegdheden (TVB’s) van het primaire proces werken we nog uit. In 2013 zijn al wel de TVB’s van het 
Dienstencentrum uitgewerkt en vastgesteld.

g  Real iseren  van een helder  u i tgewerkte  verhouding tussen wat  centraal  moe t  e n  w a t 
d ecentraal  kan. 
Zelforganiserende teams vragen optimale ondersteuning en systemen in de organisatie: van de staf 
(Dienstencentrum) en door middel van ICT. In 2015 besteden we met voorrang aandacht aan het concretiseren 
van die ondersteuning door de staf (centraal - decentraal) aan de regio’s en locaties. 

g
 

Versterken van de  competent ies  van het  management  (zoals  resultaatge r icht he id, 
netwerkger ichtheid,  re lat ieger ichtheid,  kwal i te i tsger ichtheid) . 
Om alle regiomanagers en locatiemanagers goed voor te bereiden op hun rol in het nieuwe besturingsmodel, 
krijgen zij in 2015 allemaal een Management Development (MD)-traject waarin het thema leiderschap 
een belangrijk thema is. Er is onder andere aandacht voor de beste combinatie van de bestaande stijl van 
leidinggeven en leidinggeven ‘nieuwe stijl’ die bij zelforganisatie past. 

10 11
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In het domein van besturing zijn dus grote stappen gemaakt; de komende tijd komt het op verdere implementatie 
en uitwerking aan.

De Tempel bevat voor de pijler ‘besturing’ (zie pagina 9) de volgende doelen:

g           Heldere besturingsfilosofie: is al gerealiseerd in het nieuwe besturingsmodel primair proces en kan nu  
                 vervallen.

g          Centrale control business en financiën: dit onderdeel hoort in de pijler ‘versterken bedrijfsprocessen’ en  
                zal  in hoofdstuk 4 verder worden uitgewerkt en toegelicht.

g           Balans centraal/decentraal (sturing en zelforganisatie): dit onderdeel zullen we met voorrang ontwikkelen    
                 in   2015 (blijft dus in de Tempel staan).

g             Ontwikkelen overlegstructuur (Managementteam etcetera) die de zelforganisatie faciliteert. Dit krijgt ook        
                prioriteit.

2 .  De evaluat ied ag 8  j u l i  20 14 (z ie  b i j lage 1)
Op de ‘geeltjes’ van evaluatiedag 8 juli 2014 staat over de pijler besturing onder andere:
• stip aan de horizon meer helder blijven schetsen
• herinrichting besturing primair proces  draagt bij en geeft richting aan besluitvormingsproces, 
                verbinding, samenhang en communicatie
• spanningsveld tussen besturingsfilosofie, huidig functiegebouw en toekomstig functiegebouw
• samenhang door o.a. managementcontracten
• onderscheiden Jeugd/WMO/WLZ
• vraagstuk centraal/decentraal
• rol en verantwoordelijkheid regiomanagers breder dan alleen zorginhoud 
• meer communiceren in/via de lijn
• primair proces centraal

Er zijn dus nog veel vragen over de nieuwe manier van werken. Sommige opmerkingen gaan in op de uitwerking 
van het nieuwe besturingsmodel (rol regiomanagers, managementcontracten, onderscheiden Jeugd/WMO/WLZ), 
deze werken we nader uit in 2015. Andere opmerkingen gaan vooral over de communicatie: medewerkers willen op 
de hoogte blijven van de snelle ontwikkelingen en hun stem daarover laten horen. In 2015 zal de communicatie naar 
doelgroepen, waaronder medewerkers, opnieuw aandacht krijgen (zie ook hoofdstuk 4 versterken bedrijfsprocessen).

3 .  Update  SB
De organisatie moet zodanig zijn ingericht en worden bestuurd dat zij haar strategische doelen kan bereiken. Zoals 
met de Raad van Toezicht, de Centrale Familieraad en de Ondernemingsraad is afgestemd, is voor Ons Tweede 
Thuis daarbij het zelfsturend vermogen van afdelingen en teams, en in het verlengde daarvan de juiste balans 
tussen centraal en decentraal (sturing en zelforganisatie) met een ondersteunende overlegstructuur belangrijk. In 
de ontwikkeling naar zelfsturende teams is het essentieel dat kaders en doelen duidelijk zijn en het leiderschap van 
hoge kwaliteit: passend bij de nieuwe tijd met de juiste competenties en vaardigheden.

10 11
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Zelforganisatie vraagt duidelijke kaders en doelen voor alle betrokkenen in het algemeen en voor de teams in het 
bijzonder. Duidelijkheid over verwachtingen en doelen; zowel van de teams, de ondersteunende diensten als van de 
individuele medewerkers. Dan gaat het bijvoorbeeld over de missie, visie, organisatie- en regiostrategie, 
het budget, de eigen regelruimte, maar ook over de kernwaarden. 
Bij de doelen hebben we het dan over (zoveel mogelijk SMART) afspraken over de op te leveren resultaten in zorg en 
bedrijfsvoering (kwalitatief en kwantitatief). Contractmanagement voor zowel de lijnorganisatie als de ondersteunende 
diensten kan daarbij helpen. Voor de lijnorganisatie kan dit plaatsvinden volgens een gestandaardiseerde opzet en 
structuur: de bestuurder maakt afspraken met de regiomanagers, de regiomanagers met de locatiemanagers en de 
locatiemanagers met de teams. Dit kan ook met de ondersteunende diensten: de bestuurder maakt afspraken met 
de hoofden van het Dienstencentrum, die vervolgens afspraken maken met de coördinatoren van de afdelingen die 
afspraken maken met de medewerkers van de afdelingen. Door deze gestandaardiseerde opzet kunnen we op basis 
van koers, missie en visie, eenduidige en juiste strategische en beleidskeuzes maken. Daarmee vertalen we onze 
ambitie naar strategie en beleid en nemen we de betrokkenen in de organisatie op een goede manier mee. Zo creëren 
we draagvlak. 

Bij deze wijzigingen in het besturingsmodel en de veranderingen in het zorglandschap past een andere rol van 
de interne toezichthouders van Ons Tweede Thuis. De Raad van Toezicht beraadt zich op de governance-rol: een 
toezichtmodel dat aansluit bij de nieuwe besturingsfilosofie en -structuur van Ons Tweede Thuis.

Dit alles vertaalt zich in de volgende Meerjarendoelen (z ie  A3  jaarplan 2015,  b i j lage 2) :

g           In de besturing is een juiste balans tussen centraal en decentraal gerealiseerd.

Voor 2015 betekent dit concreet:

g           Het besturingsmodel is ingevoerd en het primair proces is ingericht.

g           TVB’s van het primaire proces en de relatie met de ondersteunende processen worden opgesteld.

g           Leidinggevenden zijn in het kader van het MD-programma getraind in het ondersteunen van de    
                 zelforganisatie  van de teams.

g           Er wordt een locatie/team-profiel opgesteld om ontwikkeling te richten op zelforganisatie.

g           Elke medewerker is op de hoogte van zijn/haar taken en verantwoordelijkheden en neemt de  
                 verantwoordelijkheid  voor het eigen ontwikkelproces.

4 .  De Tempel
Op basis van het voorgaande kan de Tempel als volgt worden geüpdate voor de pijler besturing:
-               doorgestreepte doelen zijn afgerond (en vervallen) of verschuiven naar een andere pijler
-               cursief gedrukte doelen zijn bestaande doelen die nog nadere uitwerking behoeven
-               nieuwe doelen zijn cursief en onderstreept.

N.b. De doelen in de overige (nog niet behandelde) pijlers komen in de volgende hoofdstukken aan de orde en worden 
daar geüpdate.
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3 .  M A R K T B E N A D E R I N G

1.  Stand van zaken
Het SB 2013-2016 geeft richting (schuin gedrukt) aan de pijler marktbenadering met de genoemde resultaten 
(bullits). N.b. Als er nog geen resultaten zijn lichten we toe wat de plannen zijn:

g          Ons Tweede Thuis kent alle kostprijzen van haar producten
• Eind 2014 is een eerste concept van de kostprijzen gereed. De finetuning hiervan vindt plaats in het    
                 eerste kwartaal 2015.

g           Het verkennen van de markt op wat voor soort hulpvragen het Ons Tweede Thuis-aanbod zich het beste   
                 en het effectiefste kan richten
• Eind 2013 heeft Ons Tweede Thuis marktonderzoek laten doen door bureau Kock; op basis daarvan   
                 is er een overzicht van het marktaandeel van de organisatie en een concurrentieanalyse. 

g           Ons Tweede Thuis staat stevig in de markt en heeft een goede concurrentiepositie
  Voor deze doelen heeft de organisatie een aantal acties met de volgende resultaten:
• er is een overzicht gemaakt van de interventies en methodieken
• er is een inventarisatie en beleid duurzaamheid gemaakt
• de zorgvisie met bijbehorende kernwaarden zijn hernieuwd
• er is een begin gemaakt met de zorgstrategie: deze wordt in 2015 verder ontwikkeld 

g           De zorgproductie die Ons Tweede Thuis realiseert in de WMO/Jeugdwet/Beschermd Wonen is gelijk    
                 aan het huidig volume voor de cliëntgroepen die dat betreft
• De afgesloten zorginkoopcontracten voor 2015 garanderen zorgcontinuïteit voor alle cliënten die  
                 overgaan naar gemeenten. Wel zijn in alle contracten kortingen opgenomen waardoor de  
                 financiering daalt. 

De Tempel bevat voor de pijler ‘marktbenadering’ (zie pagina 9) de volgende doelen:

g           Inspraak cliënt-vertegenwoordiger: dit overlapt met ‘inspraak en medezeggenschap ouders en  
                 cliënten vergroten’ – het hoort thuis in de pijler ‘in- en externe oriëntatie’.

g           Profileren met nieuwe diensten: afgelopen jaar zijn diverse ideeën onderzocht in samenwerking 
                 met ketenpartners zoals met RIBW K/AM. Het gaat om het ontwikkelen van nieuwe diensten,  
                 zoals gezamenlijke werkprojecten, meer dagbestedingsmogelijkheden met de mogelijkheid om 
                 gebruik te maken van elkaars aanbod, gezamenlijke nachtbereikbaarheid, gebruikmaken van 
                 elkaars respijtkamer, ontwikkelen van gezamenlijke inloopuren/ontmoetingsmogelijkheden 
                 etcetera. Zo zijn er meer initiatieven, die alle in een oriënterende fase zitten. Dit doel behoeft dan 
                 ook nog uitwerking en blijft in de in de pijler marktbenadering staan.

14 15
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g            Heldere kostprijzen en tarieven: nog niet afgerond en blijft daarom staan in deze pijler.

g            Meten tevredenheid cliënt en opdrachtgever: in 2014 is de reguliere cliënttevredenheidsmeting   
                  gehouden die minimaal 1x per 3 jaar wordt uitgevoerd. Met de Centrale Familieraad is 
                  overeengekomen dat er in 2015 in het kader van het nieuwe besturingsmodel, een tussentijdse 
                  meting wordt gedaan. In 2016 doen we opnieuw de reguliere meting. Dit doel is dus afgerond en 
                  ‘going concern’.

g           Aanpassen financiële en administratieve processen: dit doel hoort onder de pijler ‘versterken   
                bedrijfsvoering’ (hoofdstuk 4) en wordt daar nader uitgewerkt.

2 .  De evaluat ied ag 8  j u l i  20 14 (z i e  b i j l a g e  1)
Op de ‘geeltjes’ van de evaluatiedag 8 juli 2014 staat onder andere over marktbenadering:
• Strategie: marktbenadering. Concurrentie: wat maakt ons beter?
• Kennisniveau gemeenten opkrikken
• Verdieping WLZ/WMO/Jeugdwet/Participatiewet en gevolgen Ons Tweede Thuis
• Kostprijzen en onderhandelen met gemeenten. Bepaalde producten sta je voor en hebben nu 
                 eenmaal een prijs, daar voor blijven staan!
• Cultuuromslag, verzakelijking
• Centraal: filteren, doseren, vertalen info van buiten in beleid naar centraal in hapklare
 brokken

Dit alles is lastig te vertalen in strategie en beleid. Een mening kun je niet zomaar vertalen (‘voor je prijs blijven staan’). 
Hetzelfde geldt voor een advies over de houding waarmee je het beste de markt kunt benaderen (cultuuromslag, 
verzakelijking). Kortom, het thema ‘marktbenadering’ vraagt verdieping en nadere uitwerking. 

3 .  Update  SB
Er zijn stappen zijn gezet ten aanzien van  het thema ‘marktbenadering’ en die zijn voor een belangrijk deel 
organisch tot stand gekomen door de vragen en ontwikkelingen van buitenaf. Er is geen duidelijke strategische 
marktbenadering ontwikkeld. Op zich niet vreemd gezien het feit dat de externe ontwikkelingen lange tijd niet 
duidelijk waren en ook geregeld aan verandering onderhevig waren. Dit maakt het lastig om goed vorm te geven 
aan het thema ‘marktbenadering’. Nu de eerste ronde van afsluiting van de zorginkoopcontracten voor 2015 in het 
nieuwe stelsel achter de rug is en de wet- en regelgeving steeds helderder wordt, tekenen de contouren van de 
markt zich wel steeds duidelijker af. Het wordt daarom tijd om richting te bepalen door middel van het vaststellen 
van een zorgstrategie (doelgroepbepaling: core-business versus aanverwante doelgroepen, uitbreiding/inkrimping/
afstoten van doelgroepen, scheiden van wonen- en zorg etcetera). Op basis daarvan kunnen we bepalen welke 
marktbenadering, welk productenaanbod en welke vastgoedportefeuille daarbij horen (samenwerkingsverbanden, 
netwerken, beïnvloeding, marketing, communicatie, PR etcetera). Dit alles geeft richting aan onze zorginnovatie 
(hoofdstuk 6) die wordt ontwikkeld en afgestemd met relevante stakeholders.

Bovenstaande vertaalt zich in de volgende meerjarendoelen (z ie  A3  jaarplan 2015,  b i j lage 2) : 

g           Ons Tweede Thuis heeft een passende positionering met een passend productaanbod in de markt.

g           Het productenaanbod op basis van de zorgstrategie is ontwikkeld, vertaald in een marketingplan en  
                 toegepast in de aanbestedingsroute 2016.

Voor 2015 betekent dit concreet:

g           We ontwikkelen een marketingplan met daarin ook het relatiemanagement opgenomen.

14 15
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g           De gemeentelijke aanbestedingen voor 2016 zijn gebaseerd op het marketingplan.

g           Er wordt budget vrijgemaakt voor de inhuur van expertise tbv marketing (en eventuele innovatiepilots in   
                 het primair proces).

4 .  De Tempel
De Tempel updaten we als volgt voor de pijler marktbenadering:
-               doorgestreepte doelen zijn afgerond (en vervallen) of verschuiven naar een andere pijler
-               cursief gedrukte doelen zijn bestaande doelen die nog nadere uitwerking behoeven
-               nieuwe doelen zijn cursief en onderstreept.
N.b. De doelen in de overige (nog niet behandelde) pijlers komen in de volgende hoofdstukken aan de orde en 
worden daar geüpdate.

 BESTURING
Balans centraal/decentraal 

Primair proces is ingericht (zelforganisatie)
Leidinggevenden excelleren in het proces naar zelforganisatie

 
MARKT

BENADERING

 
VERSTERKEN

BEDRIJFSPROCESSEN

 
ZORG

INNOVATIE

 
INTERNE/EXTERNE

ORIËNTATIE

Inspraak cliënt
(vertegenwoordiger)

Profileren met
nieuwe diensten

Heldere kostprijzen
en tarieven

Meten tevredenheid

cliënt en 
opdrachtgever

Aanpassen fin./
admi. processen

Passende positionering 
en productaanbod, 

op basis van zorgstrate-
gie en Marketingplan

Ontwikkelen nieuw 
aanbod met bestaan-

de voorzieningen

Investeren in 
creativiteit en 

ondernemerschap 
medewerkers

Evidence based
werken ontwikkelen

Samenwerken als 
impuls voor 
vernieuwing

Beter en meer
samenwerken
intern/extern

Inspraak en 
medezeggenschap 

ouders en cliënten 
vergroten

Inzet vrijwilligers 
verstevigen
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4 .  V E R S T E R K E N 
     B E D R I J F S P R O C E S S E N

4.1  Alg emeen
Uit de evaluatiedag van 8 juli 2014 kwam een duidelijke behoefte naar voren aan meer efficiency in de interne 
(centrale en decentrale) bedrijfsprocessen. Opmerkingen van de deelnemers:
-              ‘’focus op resultaat en proces’’
-              ‘’efficiency, HR infrastructuur, beleidsontwikkeling’’
-              ‘’inzet personeel koppelen aan productieafspraken’’
-              ‘’noodzaak efficiency versus hoe dingen altijd gingen’’
-              ‘’standaardisatie waar mogelijk’’
-             “efficiënt gebruik van aantal m2 vastgoed”

Efficiënte bedrijfsvoering vraagt een transparant integraal processtelsel dat inzicht geeft in alle 
bedrijfsprocessen en in samenhang (centraal en decentraal). Zo’n processtelsel moet gericht zijn op het 
realiseren van de geformuleerde strategie en beleidsdoelstellingen. Managementsystemen zoals planning & 
control, kwaliteitssysteem, IT, financiële systemen etcetera dragen in grote mate bij aan de bestuurbaarheid. 
In het nieuwe zorgstelsel wordt het nog belangrijker om de processen ‘slim & slank’ in te richten. Twee 
voorbeelden: de registratielasten minimaliseren door een regelarm persoonlijk ontwikkelingsplan, de 
mogelijkheid om digitaal te factureren etcetera.

Dit vertaalt zich in de volgende Meerjarendoelen (z ie  A3  jaarplan 2015,  b i j lage 2) :

g         De werkprocessen zijn zodanig ingericht en geborgd dat ze bijdragen aan wat een veranderende   
               omgeving van Ons Tweede Thuis vraagt.

g          De plannen van alle organisatieonderdelen zijn transparant en op elkaar afgestemd.

g          We werken regelarm en efficiënt.

Voor 2015 betekent dit concreet:

g          Zorginhoud en bedrijfsvoering (primair proces en dienstverlening) worden op elkaar afgestemd.

g         De visie op regelarm en efficiënt werken wordt geformuleerd en ingericht voor 2 pilotprocessen.

g             We doen onderzoek naar het efficiënt inzetten van het aantal m2 vastgoed.

Omdat er verschillende processen onder de pijler ‘versterken bedrijfsprocessen’ vallen (Inkoop, ICT, HR 
etcetera) is ervoor gekozen om per proces in te zoomen. Daarbij geven we per proces  de inhoudelijke richting 
weer (schuin gedrukt), met resultaten (bullits). N.b. Als er nog geen concrete resultaten zijn, lichten we toe 
wat de plannen zijn.
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4.2  Inkoop

1.  Stand van zaken: 
g           Zorginkoopprocessen zijn zodanig ingericht dat ze aansluiten op eisen van zorgkantoren, het nieuwe       
                 bestuursorgaan AWBZ (WLZ) en overige relevante overheden. 
                 In 2014 zijn voor de eerste keer zorgcontracten afgesloten met gemeentes voor 2015. In alle gemeentes                   
                 waar Ons Tweede Thuis mee te maken heeft, is besloten tot continuïteit van zorg. Voor een efficiënte   
                 bedrijfsvoering is het nodig om deze ervaring vast te leggen in een duidelijk beschreven zorginkoopproces   
                 inclusief TVB’s. 

g           Inkoop van middelen door Ons Tweede Thuis wordt meer gecoördineerd om inkoopvoordeel te bedingen.
                 In het eerste kwartaal 2014 is besloten om niet over te gaan op ‘gecoördineerde inkoop’, een mengvorm    
                 van gecentraliseerde en gedecentraliseerde inkoop. De organisatie was hier nog niet klaar voor. De  
                 verwachting is dat met de komst van de locatiemanagers en daarmee de discussie centraal-decentraal, de 
                 vraag naar met name gecoördineerde inkoop zal toenemen. Tegen die tijd zullen we nogmaals over dit 
                 onderwerp besluiten. 

2.  Evaluatiedag 8 jul i  2014  (z ie  b i j lage 1) :
Tijdens de evaluatiedag is niet uitgebreid ingegaan op het zorginkoopproces dan wel de inkoop van middelen. Wel 
kwam de behoefte aan het centraal regelen van inkoop (van middelen) uit een ‘geeltje’ naar voren:

‘’centraal zaken regelen (inkoop)’’

3.  Update SB:
Het blijkt dat er behoefte is aan standaardisatie van het zorginkoopproces. 

Voor 2015 betekent dit concreet (z ie  A3  jaarplan 2015,  b i j lage 2)

g           Het zorginkoopproces wordt gestandaardiseerd en ingericht. 

4 .3  F inanciën 

1.  Stand van zaken:
g           Doelstelling van Ons Tweede Thuis is om de omzet zoveel mogelijk op het huidige niveau te houden
• In 2014 is de omzet omhoog gegaan, onder andere doordat het zorgkantoor de overproductie volledig  
                 heeft gehonoreerd. Voor 2015 wordt verwacht dat de omzet terugvalt naar het niveau van 2013. 
                 In de praktijk is het niet reëel om een gelijkblijvende omzet te verwachten omdat de tarieven verlaagd zijn.  
                 Waar we wel op kunnen inzetten is een gelijkblijvend aantal cliënten. Als het in de zorgstrategie past,  
                 kunnen we ook inzetten op een groter aantal cliënten. Dit alles met als randvoorwaarde dat de begroting   
                 sluitend blijft.

g           De jaarlijkse begrotingssystematiek wordt herzien om een integrale onderhoudsbegroting met prioritering   
                 te krijgen.
•  De jaarlijkse begrotingssystematiek is herzien. De onderhoudsbegroting is onderdeel hiervan. Per locatie    
                 zijn omzet en kosten in beeld gebracht en daarin is ook een onderhoudsplanning meegenomen. Bij elkaar    
                 opgeteld vormt dit de integrale onderhoudsbegroting van Ons Tweede Thuis. In 2015 werken we hier voor  
                 het eerst mee; dit wordt een toetsingsjaar. 

g           Ons Tweede Thuis kan sturen op financiële (integrale) rapportages, financiële meerjarenprognoses,  
                 liquiditeitsprognoses.
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• 10-jarenprognose.
• Managementrapportages: er zijn financiële managementrapportages beschikbaar die kosten 
                en opbrengsten ten opzichte van de begroting per locatie in beeld brengen.
• Liquiditeitsbegroting: deze volgt uit de 10-jarenprognose en wordt elk jaar bijgesteld. 
                Momenteel is de afdeling bedrijfsvoering bezig om actuele rapporten te ontwikkelen op het gebied van  
                financiën, personeel, zorg en meer. Deze rapporten zijn een stuurinstrument voor de locaties.

2.  Update SB
Dit alles vertaalt zich in de volgende meerjarendoelen: (z ie  A3  jaarplan 2015,  b i j lage 2) :

g          De financiële gezondheid van Ons Tweede Thuis is ook in het nieuwe stelsel gewaarborgd. 

g          De bedrijfsvoering is versterkt.

Voor 2015 betekent dit concreet:

g          Er is adequate managementinformatie beschikbaar.

4.4  Vastgoe d 

1.  Stand van zaken:
g          Het meerjaren-onderhoudsoverzicht van de vestigingen wordt gekoppeld aan de financiële  
                meerjarenplanning, de jaarplanning en de begrotingsgesprekken met de managers. 
• Dit is gerealiseerd.

De vastgoedvisie en de vastgoedstrategie zijn nog in ontwikkeling. Deze kunnen pas afgemaakt worden als 
de zorgstrategie is vastgesteld: daarin wordt duidelijk voor welke doelgroepen het scheiden van wonen en 
zorg vorm gaat krijgen, wat het beleid is ten aanzien van dagbesteding, ouderen etcetera: essentiële input 
voor de vastgoedvisie en -strategie. Hieraan koppelen we het marketingplan. Hierna kan ook de ontwikkelde 
vastgoednavigator verder worden aangepast.

2.  Update SB:
Dit vertaalt zich in de volgende meerjarendoelen: (z ie  A3  jaarplan 2015,  b i j lage 2) :

g          De bedrijfsvoering is versterkt.

Voor 2015 betekent dit concreet:

g          De vastgoedvisie en vastgoedstrategie zijn ontwikkeld en vastgesteld.

g          De vastgoednavigator is aangepast.

4 .5  ICT 

1.  Stand van zaken:
g          ICT ontwikkelt een plan van aanpak over de gehele informatievoorziening binnen Ons Tweede Thuis inclusief  
                 een visie op gebruik van ICT, internet en sociale media door cliënten.
• Begin 2015 is het Informatie Beleidsplan gereed.
• Er is een probleemanalyse gemaakt van de bestaande communicatiekanalen binnen Ons Tweede Thuis,  
                  te weten de Ons Tweede Thuisheek (het kwaliteitshandboek), het intranet en de website. De  
                  verbetervoorstellen zijn opgepakt door Beleid & Kwaliteit (slim & slanke toegankelijke Ons Tweede  
                  Thuisheek) en door ICT & PR (toegankelijk en logisch opgebouwd intranet, in lijn met de nieuwe website).  
                 ICT zal ondersteunen bij het ontwikkelen van de systemen (hardware).
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•  De visie op het gebruik van internet en sociale media door cliënten zal in het eerste kwartaal 2015 door een  
                 werkgroep met vertegenwoordigers van Beleid & Kwaliteit, ICT en het primaire proces worden ontwikkeld.

g           ICT onderzoekt de implementatie van het Elektronisch Cliëntendossier in samenwerking met de zorg 
•  Een goed opgebouwd ECD betekent een enorme efficiencyslag voor het primaire proces. De  
                 mogelijkheden van het ECD zijn op een aantal voorzieningen onderzocht in een pilot. De resultaten zijn   
                  zeer positief, daarom wordt het ECD in de 1e helft van 2015 in de organisatie ingevoerd.

2.  Update SB:
Dit vertaalt zich in de volgende meerjarendoelen: (zie  A3  jaarplan 2015,  b i j lage 2) :

g           De bedrijfsvoering is versterkt.

Voor 2015 betekent dit concreet:

g            Implementatie van het Informatie Beleidsplan.

g            Implementatie van het ECD.

4.6  Commun icat ie 

1.  Stand van zaken: 

g           Er wordt een communicatiestrategie ontwikkeld die aantoonbaar laat zien dat Ons Tweede Thuis een  andere  
                 benadering nastreeft van alle partijen die bij de organisatie betrokken zijn. 
                 Er is een aantal duidelijk resultaten behaald:
• Eind 2013 is de communicatiestrategie goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
• In het voorjaar is een 3-daagse campagne georganiseerd waarbij er verschillende activiteiten en acties zijn  
                 georganiseerd onder het motto ‘wij willen je graag ontmoeten’. Met alle wijzigingen in de zorg moeten  
                mensen met een beperking meer participeren in de samenleving en wordt om meer hulp van vrijwilligers  
                 gevraagd. Met deze actie hebben cliënten in Hoofddorp en Amstelveen ‘een gezicht gekregen’.
• De nieuwe kernwaarden van Ons Tweede Thuis zijn vastgesteld: 
                 verbindend, lef, krachtig, kwetsbaar, zelfbewust.
• In november 2014 is gestart met de gefaseerde invoering van de nieuwe huisstijl van Ons Tweede Thuis door  
                middel van de lancering van de nieuwe website, het nieuwe logo en de bijbehorende pay-off: JIJ & IK. 
• Om de kernwaarden te implementeren is een uniek implementatietraject ontwikkeld en uitgevoerd door  
                 ruim veertig medewerkers van Ons Tweede Thuis. Alle veertig kregen zij een filmtraining. Daarna hebben  
                 ze ieder een dagdeel gefilmd in hun voorziening. Het resultaat is een 19 minuten durende film ‘JIJ & IK’ die  
                 laat zien waar Ons Tweede Thuis voor staat en hoe de medewerkers dat in de praktijk gestalte geven.  
                 Dit  verhaal wordt verteld vanuit de vijf kernwaarden. Hierna zullen nog specifieke korte films voor WMO,  
                 WLZ en Jeugdwet gemaakt worden en een korte  versie van de ‘corporate’ film. 
• Het afscheidssymposium van de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer A. Joustra, is voor een  
                 belangrijk deel door de afdeling Communicatie georganiseerd. Diverse stakeholders zijn hierbij  
                 uitgenodigd. Speciaal voor het symposium zijn PR-middelen zijn ontwikkeld en ingezet: het  
                 participatiemagazine ‘Jij & ik’, banners en posters met het nieuwe logo en de nieuwe payoff. Twee  
                 toonaangevende sprekers - Heleen Dupuis en Petri Embregts - leverden een waardevolle bijdrage.

2.  Evaluatiedag 8 jul i  2014  (z ie  b i j lage 1)
Uit de ‘geeltjes’ van de evaluatiedag 8 juli 2014  blijkt het volgende:

Er is behoefte aan duidelijke communicatie naar cliënten/verwanten:
• Informatie naar cliënten: Participatiewet, WA-jongers, van AWBZ naar WMO

20 21



& &S
T R

A
T E G

I S
C

H 

B
E L E I D

O
N

S TW
EEDE THUIS

S
T R

A
T E G

I S
C

H 

B
E L E I D

O
N

S TW
EEDE THUIS

• Communicatie?
• Meer communiceren in/via de lijn
• Kijk achterom, volgt iedereen?

Tot nu toe is er vooral op locatieniveau naar ouders/verwanten gecommuniceerd en via de landelijke 
informatiecampagnes van VWS. Gezien de langdurige onzekerheden op landelijk beleidsniveau bleek het in de 
praktijk lastig te zijn om communicatiebeleid op organisatieniveau vast te stellen: waar communiceert de overheid 
wel/niet over? Voor welke cliënten is het de taak van de organisatie om tijdig informatie te leveren? 
Omdat de landelijke contouren zich inmiddels wel hebben afgetekend, wordt in 2015  communicatiebeleid naar 
cliënten/verwanten ontwikkeld. Daarin wordt onder meer duidelijk wat op locatieniveau gecommuniceerd wordt en 
wat centraal wordt gefaciliteerd. Hierin zullen de vernieuwde website en het intranet een prominente rol krijgen. Voor 
communicatie op locatieniveau vraagt dit een proactieve rol en eigen initiatief van medewerkers. 
Daarnaast zullen de mogelijkheden onderzocht worden van een regionaal communicatienetwerk van verwanten, 
gemeenten en zorgaanbieders, zodat partijen volgens één lijn communiceren en niet individueel langs elkaar heen. 

3.  Update SB
Bovenstaande vertaalt zich in het volgende meerjarendoel (z ie  A3  jaarplan 2015,  b i j lage 2) : 

g Medewerkers tonen initiatief en zijn proactief.

Voor 2015 betekent dit concreet:

g De communicatie naar doelgroepen wordt verbeterd. Dit wordt uitgewerkt in een integraal   
                 communicatieplan voor alle belanghebbenden.

4.7  Human Resources  ( H R)

1.  Stand van zaken:
g           Personeelszaken is anno 2013 een adviserende, signalerende en uitvoerende afdeling. De afdeling krijgt  
                 meer een HR-functie.
                 De HR-functie van de afdeling heeft met de komst van het nieuwe hoofd HR meer vorm gekregen. Duidelijk     
                 zichtbare resultaten zijn:
• Het Sociaal Plan: Ons Tweede Thuis beschikte voorheen niet over een Sociaal Plan, iets wat elke organisatie   
                 eigenlijk in rustige tijden zou moeten ontwikkelen. Door de invoering van het nieuwe besturingsmodel  
                 primair proces werd een Sociaal Plan noodzakelijk. In nauwe samenwerking met de OR is dit Sociaal Plan tot 
                 stand gekomen, waarna in  december 2014 een akkoord met de bonden is gesloten.
• Contourennota: in het kader van het nieuwe besturingsmodel primair proces werd het noodzakelijk om de  
                 nieuwe rol van persoonlijk begeleiders, locatiemanagers, het hoofd behandelstaf en de zelforganiserende  
                 teams te gaan onderzoeken. Er zijn drie werkgroepen van start gegaan met vertegenwoordigers uit alle  
                geledingen van de organisatie. Dit heeft geresulteerd in een ‘contourennota’ met een visie op deze nieuwe  
                 rollen. 
• HR-competenties leidinggevenden: het Kernteam heeft in een werkgroep richtlijnen gemaakt voor de  
                 competenties voor leidinggevenden. 

g           Er is een herschreven visie nodig op opleidingen, functionerings- en beoordelingsgesprekken. 
                 In het kader van de contourennota wordt dit in 2015 opgepakt door de afdeling HR.

g           Er wordt gestart met een strategische visie op medewerkerbeleid
                 In het kader van de contourennota gaat de afdeling HRM hier in 2015 mee aan de slag.
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2.  Evaluatiedag 8 jul i  2014 (z ie  b i j lage 1) :
Er zijn twijfels of alle medewerkers over de benodigde competenties beschikken die de veranderende 
zorgomgeving van hen vraagt. Aandachtspunten hierbij zijn:
• Scholing van medewerkers in coachen van vrijwilligers en het netwerk
• Hoe nemen we medewerkers mee
• Cultuuromslag, verzakelijking
• Investeren in creativiteit en ondernemerschap van medewerkers (wie-wat-waar-wanneer-hoe)
De contourennota geeft voor een belangrijk deel antwoord op de vraagstukken die leven.

3.  Update SB
Ons Tweede Thuis heeft behoefte aan een strategische HR-visie die onder meer duidelijk maakt hoe medewerkers 
worden ingezet in lijn met de visie en missie van de organisatie. We willen een actief beleid dat medewerkers 
erkenning en waardering geeft voor hun inzet, resultaten en ontwikkeling. Dat moet ondersteund worden door 
een goed werkend functionerings- en beoordelingssysteem dat afgestemd is op het nieuwe besturingsmodel. Dit 
werkt door in het ‘gezien en zich gewaardeerd voelen’ van de medewerkers en draagt daardoor sterk bij aan het 
verbinden van werknemers aan de organisatie.

Bovenstaande vertaalt zich in het volgende meerjarendoel (z ie  A3  jaarplan 2015,  b i j lage 2) : 

g           De bedrijfsvoering is versterkt.

g          Ons Tweede Thuis is een aantrekkelijke werkgever.

Voor 2015 betekent dit concreet:

g          Ontwikkeling visie op beoordeling van medewerkers.

g          Ontwikkeling strategische visie op medewerkerbeleid.

Naast bovenstaande is de ‘cultuur en gedrag van medewerkers’ een terugkerend element in de transitie. Tijdens de 
evaluatiedag van 8 juli 2014 is door velen de behoefte uitgesproken aan meer zakelijkheid met behoud van de geest 
van Ons Tweede Thuis. We willen elkaar scherp houden en durven aanspreken en de bereidheid om te veranderen 
zien en voelen. Aandacht voor cultuur en gedrag van medewerkers is nodig om de veranderingen te realiseren en 
op koers te blijven. De cultuur en het gedrag van medewerkers zien we als cruciaal voor een geslaagde transitie 
naar het nieuwe besturingsmodel. Daarom wordt een zesde pijler te weten ‘cultuur en gedrag’ aan de Tempel 
toegevoegd, als ‘fundament’ voor de organisatie: deze werken we in hoofdstuk 5 verder uit.

4 .8  De Tempel
De Tempel (zie pagina 9) benoemt voor de pijler ‘versterken bedrijfsprocessen’ de volgende doelen:

g           Strategisch HRM: Uit het voorgaande is gebleken dat de HR-functie van personeelszaken steeds meer vorm  
                 begint te krijgen, maar op sommige punten nog niet helemaal is doorontwikkeld in visie en beleid.  
                 Strategisch HRM vormt daarom nog steeds onderdeel van het SB.

g           Gecoördineerde inkoop en zorgcontractering: dit is behandeld onder hoofdstuk 4.2: inmiddels going  
                 concern en geen onderdeel meer van het SB.

g          Professionalisering staven: professionalisering is inmiddels onderdeel is geworden van de dagelijkse gang  
                 van zaken; er wordt continu gewerkt aan verbetering en efficiency. Voor structurele professionalisering  
                 hebben we meer dan één jaar nodig; daarom blijft dit doel staan.

g          Managementinformatie verbeteren: hier zijn grote stappen voorwaarts gezet, echter het einddoel is nog 
                 niet bereikt: dit doel blijft onderdeel van het SB. 

g           Vastgoedstrategie: dit doel blijft onderdeel van het SB.

g           Centrale control business & financiën (afkomstig uit de pijler besturing): zoals bij paragraaf 4.3 staat  
                 aangegeven zijn er verschillende resultaten behaald (10-jarenprognose, liquiditeitsbegroting etcetera) 
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De tem pel

                 waarmee de control op centrale financiële sturing steeds meer vorm krijgt. Dit onderdeel is nu ‘going  
                 concern’ en maakt geen onderdeel meer uit van het SB.

g          Aanpassen financiële en administratieve processen (afkomstig uit pijler marktbenadering): naar  
                 aanleiding van de afgesloten zorginkoopcontracten voor 2015 zorgen de afdelingen planning & control,  
                 financiële administratie en cliëntenadministratie voor de administratieve inbedding. Daarmee is het ‘going  
                 concern’ en maakt het geen deel meer uit van het SB.

Op basis van het voorgaande kan de Tempel als volgt worden geüpdate voor de pijler ‘versterken bedrijfsprocessen’:
-               doorgestreepte doelen zijn afgerond (en vervallen) of verschuiven naar een andere pijler
-               cursief gedrukte doelen zijn bestaande doelen die nog nadere uitwerking behoeven
-               nieuwe doelen zijn cursief en onderstreept.
N.b. De doelen in de overige (nog niet behandelde) pijlers komen in de volgende hoofdstukken aan de orde en 
worden daar geüpdate.

 BESTURING
Balans centraal/decentraal 

Primair proces is ingericht (zelforganisatie)
Leidinggevenden excelleren in het proces naar zelforganisatie

 
MARKT

BENADERING

 
VERSTERKEN

BEDRIJFSPROCESSEN

 
ZORG

INNOVATIE

 
INTERNE/EXTERNE

ORIËNTATIE

Profileren met
nieuwe diensten

Heldere kostprijzen
en tarieven

Passende positionering 
en productaanbod, 

op basis van Zorgstrate-
gie en Marketingplan

Strategisch HRM

Centrale inkoop
en zorgcontractering

Professionalisering 
staven

Management- 
informatie verbeteren

Vastgoedstrategie

Centrale control

business & financiën

Aanpassen fin./
adm. processen

Regelarme, efficiënte,
op elkaar afgestemde

bedrijfsprocessen

Integraal communicatie-
plan voor alle 
doelgroepen

Ontwikkelen nieuw 
aanbod met bestaan-

de voorzieningen

Investeren in 
creativiteit en 

ondernemerschap 
medewerkers

Evidence based
werken ontwikkelen

Samenwerken als 
impuls voor 
vernieuwing

Beter en meer
samenwerken
intern/extern

Inspraak en 
medezeggenschap 

ouders en cliënten 
vergroten

Inzet vrijwilligers 
verstevigen
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5 .  C U LT U U R  E N  G E D R A G 
     V A N  M E D E W E R K E R S :  S L E U T E L 
     T O T  S U C C E S

Binnen Ons Tweede Thuis zijn de medewerkers de sleutel tot het succes. Nu de organisatie overgaat naar 
zelforganisatie willen we dat zo houden. Daarom gaan we het gesprek hierover aan.

Om de cultuur en het gedrag van medewerkers te kunnen beïnvloeden is allereerst inzicht nodig in de 
bestaande situatie: wat zijn de kwaliteiten, kenmerken en eigenschappen van de medewerkers (per 
functiegroep)? Is dit voldoende om de doelen van de organisatie te realiseren? Zo nee: wat kunnen wij de 
medewerkers bieden zodat zij wel over de competenties beschikken om deze doelen te realiseren?

Wat betreft de organisatiecultuur is het belangrijk dat er ondersteunende, gewenste en gedeelde normen 
en waarden zijn die het handelen van medewerkers richting stakeholders zoals cliënten en hun verwanten, 
leveranciers, collega’s etcetera bepalen. Daarbij kan gedacht worden aan:
-              reactief/proactief
-              sociale vaardigheden
-              samenwerking en teamspirit
-              ruimte voor ongeplande innovatie of initiatieven
-              bereidheid en initiatief tot kennis delen
Idealiter zijn medewerkers volledig bereid om de gewenste veranderingen te realiseren en hebben ze ook 
het inzicht om dat te doen. De wijze van samenwerking (intern en extern) ondersteunt dit. 

Ten aanzien van de nieuwe pijler ‘cultuur en gedrag van medewerkers als sleutel tot succes’ vertaalt zich dit 
als volgt in strategisch beleid: 

Meerjarendoelen (z ie  A3  jaarplan 2015,  b i j lage 2) : 

g          Medewerkers staan in hun kracht en zijn in hoge mate zelforganiserend.

g          Medewerkers hebben het inzicht verworven dat de blik van binnen naar buiten noodzakelijk is en  
               positieve effecten heeft waardoor de interne en externe partijen zich met elkaar verbinden.

Voor 2015 betekent dit concreet:

g          Medewerkers tonen initiatief en zijn proactief.

g          Medewerkers zijn gecommitteerd aan de koers van Ons Tweede Thuis.

g         Medewerkers wisselen actief kennis uit zowel binnen als buiten de organisatie.

De Tempel ziet er nu als volgt uit met ‘cultuur en gedrag van medewerkers als sleutel tot succes’ als 
fundament van de organisatie:
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 BESTURING
Balans centraal/decentraal 

Primair proces is ingericht (zelforganisatie)
Leidinggevenden excelleren in het proces naar zelforganisatie

 
MARKT

BENADERING

 
VERSTERKEN

BEDRIJFSPROCESSEN

 
ZORG

INNOVATIE

 
INTERNE/EXTERNE

ORIËNTATIE

Profileren met
nieuwe diensten

Heldere kostprijzen
en tarieven

Passende positionering 
en productaanbod, 

op basis van Zorgstrate-
gie en Marketingplan

Strategisch HRM

Aanpassen fin./
adm. processen

Professionalisering 
staven

Management-
informatie verbeteren

Vastgoedstrategie

Regelarme, efficiiënte,
op elkaar afgestemde

bedrijfsprocessen

Integraal 
communicatieplan voor 

alle doelgroepen

Ontwikkelen nieuw 
aanbod met bestaan-

de voorzieningen

Investeren in 
creativiteit en 

ondernemerschap 
medewerkers

Evidence based
werken ontwikkelen

Samenwerken als 
impuls voor 
vernieuwing

Beter en meer
samenwerken
intern/extern

Inspraak en 
medezeggenschap 
ouders en clienten 

vergroten

Inzet vrijwilligers 
verstevigen

CULTUUR EN GEDRAG VAN MEDEWERKERS ALS SLEUTEL TOT SUCCES
Opleiding/ondersteuning

Kennisuitwisseling

Veranderbereidheid

Zelforganiserend
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6 .  Z O R G I N N O V A T I E

1.  Stand  van zaken 
Er zijn diverse innovatieve initiatieven van start gegaan. Het SB 2013-2016 
geeft daar richting (schuin)  aan en de resultaten (bullits) zijn benoemd:

g            Er wordt een productaanbod ontwikkeld dat past binnen de WMO/Jeugdwet: 
•  Het landelijk zorgbeleid is gericht op meer eigen regie van de cliënt en diens sociale netwerk.   
                 Daarom is er visie/beleid ontwikkeld ten aanzien van mantelzorg en respijtzorg. Bovendien zijn er  
                 instrumenten ontwikkeld die aanhaken op het landelijk beleid. Het gaat om  instrumenten die:

                 a)   het sociale netwerk van de cliënt in kaart brengen (de Sociale Netwerk Analyse);
                 b)   de zelfredzaamheid van de cliënt meten (zelfredzaamheidmatrix);
                 c)   de inzet van vrijwilligers in complexe gezinnen bevorderen.

•  Er is een visie ‘1 gezin - 1 plan’ waarbij er naar het hele systeem wordt gekeken.
•  Plan kostendekkend maken van vervoer: streven is dat dit medio 2015 kostendekkend is.

g           Er wordt er samengewerkt met andere partijen om de financiële taakstellingen te halen:
•  Samenwerkingsinitiatieven moeten leiden tot zorg op maat, ontschotting en kostenbesparingen. 
                 Hiertoe worden de mogelijkheden onderzocht om met andere zorgorganisaties die een  
                 overlappende/vergelijkbare doelgroep hebben samen te werken. Deze initiatieven zijn in een  
                 oriënterende fase.

g           Het aanbod is effectief en evidence based:
•  Er is een visie op ‘evidence based’ werken ontwikkeld. Op basis daarvan is de werkgroep 
                 ‘methodieken’ aan de slag gegaan om de binnen Ons Tweede Thuis toegepaste methoden en 
                 technieken te inventariseren en terug te brengen tot een aantal dat binnen de visie past.
•  Er wordt samengewerkt met diverse wetenschappelijk centra (waaronder het Trimbos Instituut en  
                 de VU). Een door de Raad van Toezicht gedragen samenwerkingsinitiatief tussen VU, UvA, HvA,  
                 Cordaan en Ons Tweede Thuis gaat binnenkort van start: het Ben Sajet Centrum, een 
                 wetenschappelijke werkplaats waar wetenschap en praktijk zich met elkaar te verbinden. 

g           Medewerkers van Ons Tweede Thuis gaan meer buiten eigen locaties en diensten werken:
•  Per 2015 is 2 fte aan gedragsdeskundigen voor een jaar gedetacheerd bij de Ouder en Kind Teams  
                 in Amsterdam. 
•  Drie medewerkers zijn gedetacheerd in het sociale domein bij de gemeente Haarlemmermeer.
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6 .  Z O R G I N N O V A T I E

1.  Sta n d v a n  za ke n 
Er zijn diverse innovatieve initiatieven van start gegaan. Het SB 2013-2016 
geeft daar richting (schuin)  aan en de resultaten (bullits) zijn benoemd:

g            Er wordt een productaanbod ontwikkeld dat past binnen de WMO/Jeugdwet: 
•  Het landelijk zorgbeleid is gericht op meer eigen regie van de cliënt en diens sociale netwerk.   
                 Daarom is er visie/beleid ontwikkeld ten aanzien van mantelzorg en respijtzorg. Bovendien zijn er  
                 instrumenten ontwikkeld die aanhaken op het landelijk beleid. Het gaat om  instrumenten die:

                 a)   het sociale netwerk van de cliënt in kaart brengen (de Sociale Netwerk Analyse);
                 b)   de zelfredzaamheid van de cliënt meten (zelfredzaamheidmatrix);
                 c)   de inzet van vrijwilligers in complexe gezinnen bevorderen.

•  Er is een visie ‘1 gezin - 1 plan’ waarbij er naar het hele systeem wordt gekeken.
•  Plan kostendekkend maken van vervoer: streven is dat dit medio 2015 kostendekkend is.

g           Er wordt er samengewerkt met andere partijen om de financiële taakstellingen te halen:
•  Samenwerkingsinitiatieven moeten leiden tot zorg op maat, ontschotting en kostenbesparingen. 
                 Hiertoe worden de mogelijkheden onderzocht om met andere zorgorganisaties die een  
                 overlappende/vergelijkbare doelgroep hebben samen te werken. Deze initiatieven zijn in een  
                 oriënterende fase.

g           Het aanbod is effectief en evidence based:
•  Er is een visie op ‘evidence based’ werken ontwikkeld. Op basis daarvan is de werkgroep 
                 ‘methodieken’ aan de slag gegaan om de binnen Ons Tweede Thuis toegepaste methoden en 
                 technieken te inventariseren en terug te brengen tot een aantal dat binnen de visie past.
•  Er wordt samengewerkt met diverse wetenschappelijk centra (waaronder het Trimbos Instituut en  
                 de VU). Een door de Raad van Toezicht gedragen samenwerkingsinitiatief tussen VU, UvA, HvA,  
                 Cordaan en Ons Tweede Thuis gaat binnenkort van start: het Ben Sajet Centrum, een 
                 wetenschappelijke werkplaats waar wetenschap en praktijk zich met elkaar te verbinden. 

g           Medewerkers van Ons Tweede Thuis gaan meer buiten eigen locaties en diensten werken:
•  Per 2015 is 2 fte aan gedragsdeskundigen voor een jaar gedetacheerd bij de Ouder en Kind Teams  
                 in Amsterdam. 
•  Drie medewerkers zijn gedetacheerd in het sociale domein bij de gemeente Haarlemmermeer.

g              We gaan van intramuraal meer extramuraal werken:
• Landelijk is de trend dat burgers zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Medewerkers van Ons  
                 Tweede Thuis ondersteunen hierbij in de vorm van ambulante hulp thuis.

Deze innovaties passen binnen de kaders van het SB. Daarnaast zijn er meer innovaties:
•  Er ligt een businessplan klaar voor de AVG-poli en het Fasehuis. Er zijn wat financiële hordes 
 die nog genomen moeten worden.
• Er is een nieuwe handleiding ontwikkeld voor het Persoonlijk Ontwikkelingsplan.

Ondertussen worden ook op zorginhoudelijk niveau steeds nieuwe initiatieven opgestart. Er is een Quickscan 
voor verstandelijke beperking, de methode Theraplay wordt toegepast voor het bevorderen van de hechting en 
het vertrouwen tussen cliënt en ouder/begeleider, er is een zindelijkheidstraining, de methode Flink bevordert het 
zelfvertrouwen en de weerbaarheid van cliënten en met de methode EMPA brengen we het empathisch vermogen 
van medewerkers in beeld.

Op locatieniveau zijn er ook diverse innovaties. Op DC Middelpolder wordt de samenwerking gezocht met de wijk in 
de vorm van de was doen voor een wijkcentrum.  Voor ouderen wordt plastic en afval ingezameld en weggebracht. 
Zo nu en dan wordt een lunch klaar gemaakt in een wijkcentrum voor of ouderen of mantelzorgers. Verder wordt 
er samengewerkt met de muziekschool Amstelveen en met het ROC. Stagiaires van het ROC ondersteunen bij de 
bewegingslessen voor cliënten. Verder zoeken we naar mogelijkheden om de gebouwen ook een functie te geven 
na 17.00 uur en in het weekend.

De Tempel bevat voor de pijler ‘zorginnovatie’ (zie pagina 9) de volgende doelen:

g            Ontwikkelen nieuw aanbod met bestaande voorzieningen: dit bevindt zich in de oriënterende fase en heeft   
                 nog geen vaste vorm: dit strategische doel blijft dus van kracht.

g           Investeren in creativiteit en ondernemerschap van medewerkers: dit doel past beter onder de nieuwe pijler  
                 ‘cultuur en gedrag’.

g           ‘Evidence based’ werken ontwikkelen: dit strategische doel is in ontwikkeling, maar er  zijn nog geen  
                 concrete resultaten. Het blijft dus staan in de pijler.

g           Samenwerken als impuls voor vernieuwing: ook dit doel past nu beter onder de nieuwe pijler 
                 ‘cultuur en gedrag’. 

We  zijn al met al redelijk op koers: naast de reguliere initiatieven ten aanzien van zorginnovatie zijn er diverse 
initiatieven ondernomen die invulling geven aan het SB. 

2 .  De evaluat ied ag 8  j u l i  20 14  (z ie  b i j lage 1)
Uit de ‘geeltjes’ van evaluatiedag 8 juli 2014  blijkt dat er nog een aantal onduidelijkheden te bestaan ten aanzien 
van het fenomeen ‘zorginnovatie’:

‘term zorginnovatie concretiseren (WMO-WLZ- WMO-proof)’

De term ‘zorginnovatie’ is breed en wordt momenteel door iedereen vanuit z’n eigen invalshoek geïnterpreteerd 
en vorm gegeven. Bedoelen we hiermee inhoudelijke innovatie binnen de langdurige zorg (vaak afkomstig van de 
werkvloer en/of het Adviespunt), of juist de vernieuwingen die nodig zijn om de organisatie WMO-proof te maken, 
of beide, of juist iets heel anders? Een van de geeltjes roept vragen op t.a.v. de definitie van zorginnovatie:

‘’Innovatie: ook kijken naar best practices in andere organisaties (naar buiten kijken)’’
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Behoort het leren van best practises binnen en buiten de organisatie tot de ‘going concern’, of valt het binnen onze 
definitie van ‘zorginnovatie’ en gaan we hier meer aandacht aan besteden? 

Hoewel het nodige bereikt is op het terrein van zorginnovatie (zie onder 2) missen we de regie op zorginnovatie 
binnen een passend vastgesteld beleid: 

‘’Opvullen gat visie - uitvoering door meerjarenstrategie’’ 
‘’Regie op zorginnovatie’’
‘’Strategische visie innovatie’’

Onafhankelijk van de manier waarop de regie en strategie op ‘zorginnovatie’ geregeld is, blijkt dat dit onvoldoende 
zichtbaar is. De onderliggende oorzaak (communicatie, regie, (begin)stadium van de innovaties) is niet helemaal 
duidelijk.

3 .  Update  SB
Uit het voorgaande blijkt dat er veel goede initiatieven zijn ten aanzien van zorginnovatie. In de praktijk is er nog 
onvoldoende zicht op een duidelijk uitgezette lijn en prioritering. Dit komt deels door de verwarring over het begrip 
‘zorginnovatie’: wat verstaan we daar nou wel en niet onder? En daarmee samenhangend: wat heeft dan voorrang? 
Een toetsingskader is zeer welkom.

Het blijkt dus blijkt dat er behoefte is aan een duidelijke visie/beleid ten aanzien van zorginnovatie en aan meer 
samenhang en regie. Verder is er behoefte aan het delen van kennis en best practises, zowel op locatieniveau als op 
organisatieniveau (Adviespunt). Hiervoor is een visie op kennismanagement nodig en een goede ondersteunende 
infrastructuur.

Bovenstaande vertaalt zich in de volgende Meerjarendoelen (z ie  A3  jaarplan 2015,  b i j lage 2) :

g   Zorginnovatie heeft ertoe geleid dat Ons Tweede Thuis:
                 -   zoveel steun als nodig en zo weinig als mogelijk biedt;
                 -   een aantrekkelijke marktpartner is.

Voor 2015 betekent dit concreet:

g            Visie en beleid op zorginnovatie wordt ontwikkeld.

g            Visie en beleid op kennisuitwisseling en -deling worden ontwikkeld.

g           De term ‘zorginnovatie’ is vertaald in een concreet aanbod in samenwerking met andere partijen.

4 .  De Tempel
De Tempel kan worden geüpdate voor de pijler ‘zorginnovatie’:
-                doorgestreepte doelen zijn afgerond (en vervallen) of verschuiven naar een andere pijler
-                cursief gedrukte doelen zijn bestaande doelen die nog nadere uitwerking behoeven
-                nieuwe doelen zijn cursief en onderstreept.
N.b. De doelen in de overige (nog niet behandelde) pijlers komen in de volgende hoofdstukken aan de orde en 
worden daar geüpdate.
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Balans centraal/decentraal 
Primair proces is ingericht (zelforganisatie)

Leidinggevenden excelleren in het proces naar zelforganisatie

 
MARKT

BENADERING

 
VERSTERKEN

BEDRIJFSPROCESSEN

 
ZORG

INNOVATIE

 
INTERNE/EXTERNE

ORIËNTATIE

Profileren met
nieuwe diensten

Heldere kostprijzen
en tarieven

Passende positionering 
en productaanbod, 

op basis van Zorgstrate-
gie en Marketingplan

Strategisch HRM

Professionalisering 
staven

Management-
informatie verbeteren

Vastgoedstrategie

Regelarme, efficiënte,
op elkaar afgestemde

bedrijfsprocessen

Integraal communicatie-
plan voor alle 
doelgroepen

Ontwikkelen nieuw 
aanbod met bestaan-

de voorzieningen

Investeren in 
creativiteit en 

ondernemerschap 
medewerkers

Evidence based
werken ontwikkelen

Samenwerken als 
impuls voor 
vernieuwing

Visie/beleid op
innovatie

Kennisdelen en
communicatie

Beter en meer
samenwerken
intern/extern

Inspraak en 
medezeggenschap 

ouders en cliënten 
vergroten

Inzet vrijwilligers 
verstevigen

CULTUUR EN GEDRAG VAN MEDEWERKERS ALS SLEUTEL TOT SUCCES

28 29

Opleiding/ondersteuning

Kennisuitwisseling

Investeren in creativiteit
en ondernemerschap

Veranderbereidheid

Zelforganiserend

Samenwerken als
impuls voor vernieuwing



&S
T R

A
T E G

I S
C

H 

B
E L E I D

O
N

S TW
EEDE THUIS

7 .  I N T E R N E / E X T E R N E 
     O R I Ë N T A T I E

1.  Stan d  van zaken
Het SB 2013-2016 geeft de volgende richting (schuingedrukt) 
aan de pijler interne en externe oriëntatie aan met de resultaten (bullits):

g              Ons Tweede Thuis verbindt zich met relevante samenwerkingspartners en andere betrokken   
                   partijen
•    Het toegevoegde 8ste principe van Ons Tweede Thuis ‘samenwerking’ is in 2013 en in 2014  
                   steeds meer gaan leven binnen de organisatie. Zo wordt er op alle niveaus meer verbinding   
                   gezocht met de buitenwereld. Dat resulteert in intensieve contacten met gemeenten aangaande  
                   zorginkoop en in samenwerking met RIBW K/AM en met andere VB-aanbieders  
                   zoals Hartekampgroep, Cordaan en Amsta. Ook is Ons Tweede Thuis actief in de regionale  
                   samenwerkingsverbanden van de VBZ en Sigra. Daarnaast worden de reeds bestaande contacten  
                   zoals met GGZ Ingeest, AM-groep, de VU, medici en anderen gecontinueerd.

g             Nu een deel van de zorg in de thuisomgeving gaat plaatsvinden, zullen we als Ons Tweede Thuis  
                   meer afhankelijk worden van de inzet en betrokkenheid van de verwanten en het persoonlijk  
                   netwerk van cliënten. Ook zullen de komende jaren de bezuinigingen merkbaar zijn bij cliënten die  
                   gebruik maken van ons kern AWBZ-aanbod. Dat betekent dat voorlichting, inspraak en  
                   medezeggenschap van ouders en cliënten een nog grotere rol gaan spelen bij het ontwikkelen en  
                   evalueren van beleid, dan voorheen. 
•    In nauw overleg met de Centrale Familieraad en de Centrale Cliëntenraad is in 2014 een  
                   participatie-en medezeggenschapsbeleid ontwikkeld en vastgesteld. Omdat dit een daadwerkelijk  
                   andere manier van werken inhoudt, is er daarnaast een ontwikkelplan ‘medewerker nieuwe stijl’  
                   opgesteld dat we in 2015 implementeren.

g             De inzet van vrijwilligers zullen we de komende jaren actief verstevigen, ondersteunen en  
                   stimuleren in alle onderdelen van onze organisatie. 
•    In 2014 is er een nieuw vrijwilligersbeleid vastgesteld waarin is rekening gehouden met het  
                   algemene landelijke beleid dat vrijwilligers een grotere rol gaan spelen in de participatie van    
                   burgers. De Sociale Netwerkanalyse helpt daarbij door inzichtelijk te maken welke ondersteuning  
                   er vanuit het netwerk van cliënten kan plaatsvinden en wat er daarnaast aanvullend door  
                   vrijwilligers kan worden opgepakt.

De Tempel bevat voor de pijler ‘interne en externe oriëntatie’ (zie pagina 9) de volgende doelen:

g              Beter en meer samenwerken intern/extern: hier zijn al veel stappen in gezet. Dit punt is zo   
                   belangrijk dat het onderdeel blijft van het SB.

g              Inspraak en medezeggenschap ouders en cliënten vergroten: ook hier is veel bereikt. We moeten  
                   echter nog het een en ander implementeren waardoor het in het SB blijft.

g              Inzet vrijwilligers verstevigen: dit doel blijft ook onderdeel van het SB gezien de ontwikkelingen in  
                   het zorglandschap.
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2 .  De evaluat ied ag 8  j u l i   (z ie  b i j lage 1)
De ‘geeltjes’ van evaluatiedag 8 juli 2014 melden onder andere het volgende ten aanzien van interne en externe 
oriëntatie:
• wat is participatie
• aandacht voor scholing medewerkers in coachen van vrijwilligers en het netwerk
• verdiepen relatie ouder/cliënt om participatie te bevorderen
• ouderparticipatie en cliëntparticipatie: meer ‘lean’
• hoe nemen we mensen mee

Deze geeltjes vormen met name input voor de verdere implementatie van het participatie- en 
medezeggenschapsbeleid.

3 .  Update  SB
Uit het voorgaande blijkt dat er een stevige basis is gelegd voor de pijler ‘interne en externe oriëntatie’ met name door 
het ontwikkelen en vaststellen van een aantal beleidsstukken die nadrukkelijk tot stand zijn gekomen in samenwerking 
met alle stakeholders, waaronder cliënten en hun ouders/verwanten. Het daadwerkelijk structureel samenwerken, 
participeren en eigen regie laten voeren moet nu nog in de genen van de organisatie terechtkomen. Dat houdt in dat 
we dit gaan implementeren onder meer via de opleidingsprogramma’s voor de medewerkers van Ons Tweede Thuis.
Daarnaast gaan we verder nadenken over de externe strategie van de organisatie. Hoe beweegt Ons Tweede Thuis 
zich in het veld om ons heen? Vanwege het belang van dit onderwerp gaan we hier in deze update uitgebreid op in.

Inleiding externe strategie
Van organisaties als Ons Tweede Thuis wordt zorginnovatie verwacht. Met het nadrukkelijk inzetten van markwerking 
door de overheid, komt het mechanisme ‘meer kwaliteit voor minder geld’ op gang. Dat vraagt om visie en ‘out of the 
box’ kunnen en willen denken. Indien we dat niet doen, zal de reflex zijn om onze producten aan te passen aan de nieuwe 
prijzen die de decentralisaties met zich meebrengen. Bijvoorbeeld 6 dagdelen dagbesteding per week leveren ipv de 
huidige  9 of 10 dagdelen om binnen de nieuwe prijzen te komen. Om de kwaliteit op te voeren terwijl tegelijkertijd de 
prijzen dalen, zullen er dan ook innovaties plaats  moeten vinden. Innovaties geschieden op het raakvlak van (oude) 
domeinen als GGZ, ouderenzorg, eerste en tweede lijns zorg etcetera en daarom zullen we de handen ineen moeten 
slaan met andere partijen. We zoeken dan (gelijkgestemde)  partners die niet de structuur van de (eigen) organisatie  
maar het belang van de burger met een ondersteuningsbehoefte voorop willen stellen.
De periode die voor ons ligt vraagt van de medewerkers van Ons Tweede Thuis een servicegerichte attitude. Dat zal 
niet moeilijk zijn omdat die intentie er al is. Toch mogen we van elkaar verwachten dat we snel en adequaat reageren.  
 
Samenwerken op verschillende niveaus
• Raad van bestuur
                 Het nieuwe zorglandschap neemt andere overlegstructuren met zich mee in de regio Amstelland - de  
                 Meerlanden. Er liggen nieuwe en andere agendapunten op tafel. Er moet gezocht worden naar  
                 overlegtafels met de juiste partners (denk aan sociale teams, huisartsen etcetera).
                 De nieuwe zorginkoop vraagt om het intensiever onderhouden van het lokale netwerk. Er dienen  formele  
                 en informele ontmoetingen te zijn, zowel op ambtelijk als op lokaal politiek niveau. Ons Tweede Thuis heeft  
                 de intentie om breed bij te dragen aan gezondheid en welzijn in de regio, met als doel om ook voor de  
                 mensen met een beperking een goed aanbod te bieden.
                 In de regio zijn een aantal samenwerkingsverbanden die om een nauwere band vragen, meer allianties.  
                 Dat vergt het opbouwen van relaties en het overeenkomen van die allianties (denk aan GGZ, eerste lijn, 
                 welzijnorganisaties, vrijwilligersorganisaties enzovoorts).
                 Ons Tweede Thuis werkt al enige tijd op kleine schaal in Amsterdam. Door de participatie in de Ouder en            
                 Kind Teams (OKT’s), de deelname aan de LVB-netwerken en door de participatie in Villa Spijker zullen we ons  
                 ook richten op het Amsterdamse netwerk.
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• Regiomanagers
                 Het uitvoerend werk heeft veel allianties nodig. Zo komt er een grotere nadruk op preventie. Contacten     
                 met  sociale wijkteams, onderwijs en huisartsenpraktijken in uitvoerende zin zijn van belang. Hoe kan je in de  
                 regio tot aantoonbare resultaten komen in co-creatie? 
                 De regiomanagers zijn verantwoordelijk voor de lokale  zorginkoop. Dat vraagt gedurende het gehele jaar 
                 een goede, resultaatgerichte relatie met lokale overheden. 
                 Het is van belang actief beleid te voeren op het gebied van respijtzorg en ondersteuning van mantelzorg.   
                 Daar is visie voor nodig als ook daadwerkelijke contacten en afspraken met de desbetreffende organisaties.
• Locatiemanagers
                 Het is van belang dat Ons Tweede Thuis een zichtbare organisatie is. Die zichtbaarheid kan en moet vanuit    
                 de locaties komen. Activiteiten op het gebied van Social Return zijn van grote betekenis.  
                 Cliënten van locaties zijn voor zover mogelijk, actief in wijk en samenleving. De locatie is toegankelijk. Het  
                 inzetten van vrijwilligers vergt een nieuwe aanpak waarbij de combinatie van formele en informele zorg een  
                 rol speelt. 
• Staf
                 Voor de staf op het Dienstencentrum betekent het nieuwe zorglandschap ook een nieuw netwerk,  
                 met woningcorporaties (scheiden wonen en zorg) maar vooral ook met gemeenten. De verantwoording  
                 en facturatie nemen nieuwe relaties, nieuwe verwachtingen en nieuwe afspraken met zich mee. Veel  
                 daarvan moet geïmplementeerd worden in de organisatie, we proberen dat regelarm te doen.
• Gedragskundigen en AVG
                 Vooral de samenwerking met de eerste lijn (MEE, Sociale teams, huisartsen etcetera) neemt veranderingen  
                 met zich mee. Het is niet meer aanbodgericht. Het ondersteuningsaanbod wordt in co-creatie met de     
                 eerste  lijn en de cliënt en diens netwerk ontwikkeld. 
                 Deze trend zet zich eveneens door naar de zwaardere (WLZ) zorg. Ook daarin zijn we op zoek naar meer  
                 samenwerking met collega’s. Bijvoorbeeld het grensvlak GGZ en GZ  is er een waar we synergie willen  
                 creëren. Organisatie -denken kan het belang van de cliënt in de weg staan en dat is beslist niet wat Ons  
                 Tweede Thuis wil.
                 Ons Tweede Thuis participeert in de Academische Werkplaats Ben Sajet in Amsterdam, met Cordaan, UVA,  
                 VU, HVA en de Stichting actief Burgerschap. In 2015, 2016 en 2017 zullen we daar vanuit Ons Tweede Thuis  
                 actief op inzetten. Er zullen een aantal wetenschappelijke onderzoekslijnen worden ontwikkeld die de zorg  
                 en ondersteuning aan mensen met een beperking kunnen verbeteren.
• Persoonlijk begeleiders
                 Of het nu gaat om ondersteuning binnen de gedecentraliseerde zorg of binnen de WLZ, ouderparticipatie  
                 en netwerkparticipatie is belangrijk. Het inzetten van het netwerk en vrijwilligers is geen bezuinigingspost;  
                 we  doen dit vanuit visie. Betrekken van het netwerk en de samenleving heeft een stimulerende werking op  
                 de  cliënt.
• Ambulante dienst en begeleid werken
                 Ook hier zal Ons Tweede Thuis de samenwerking met eerste lijn en onderwijs verder activeren. Daar waar  
                 mogelijk zullen we allianties aangaan die het overzicht voor de cliënten en de gemeenten vergemakkelijken.   
                 Met name op het gebied van Begeleid Werken liggen er voor Ons Tweede Thuis kansen.  
                 De Sociale  Werkvoorziening is weliswaar een gewaardeerde partner, maar een deel van de vraag komt naar  
                 Ons Tweede  Thuis. Dat zullen we verder ontwikkelen.
                 
Externe strategie samengevat
Ons Tweede Thuis wil een partner zijn in samenwerking waarbij het creëren van de juiste zorg en ondersteuning voor 
mensen met een beperking het doel is. Echter om dat te bereiken is Ons Tweede Thuis bereid te investeren in andere 
zaken op het gebied van welzijn en gezondheid. Dit vraagt om een open houding die gericht is op de mensen met een 
beperking en hun netwerk. Dat staat met stip op de eerste plaats. Het organisatiebelang is daar ondergeschikt aan.
Neemt niet weg dat Ons Tweede Thuis beseft dat de organisatie een middel is om die juiste zorg en ondersteuning te 
kunnen bieden. Deze paradox is een gegeven dat er mag zijn.
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Het bovenstaande vertaalt zich in de volgende Meerjarendoelen:

g           De participatie en medezeggenschap van cliënten, verwanten en sociaal netwerk is organisatiebreed  
                 gerealiseerd.

g           De medewerkers tonen initiatief om ‘eigen regie en ontwikkeling’ van de cliënt te stimuleren en betrekken  
                daarbij de verwanten en het netwerk.
 
Voor 2015 betekent dit concreet:

g           Formuleren van beleid, communicatiestrategie en implementatieprogramma om de bewustwording rond  
                 de participatie van het netwerk van de cliënten te vergroten en medewerkers toe te rusten.

g           Een programma uitvoeren om medewerkers toe te rusten op een participatie bevorderende rol.

g           Een programma uitvoeren om medewerkers toe te rusten om eigen regie bij cliënten te stimuleren.

g           Ontwikkelen van de externe strategie.

4 .  De Tempel
Op basis van het voorgaande kan de Tempel als volgt worden geüpdate voor de pijler ‘interne/externe oriëntatie’:
-               doorgestreepte doelen zijn afgerond (en vervallen) of verschuiven naar een andere pijler
-               cursief gedrukte doelen zijn bestaande doelen die nog nadere uitwerking behoeven
-               nieuwe doelen zijn cursief en onderstreept.
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8 .  H E R N I E U W D E  I N Z I C H T E N

De veranderuitkomsten voor Ons Tweede Thuis zijn die uitkomsten 
of resultaten waarop we het veranderproces sturen; de doelen van het SB. 
Het zijn de stippen op de horizon waarop we koersen. We ordenen de gewenste uitkomsten volgens de indeling 
van de Tempel van het SB, met de doelen besturing, marktbenadering, versterken bedrijfsprocessen, zorginnovatie 
en interne en externe oriëntatie met de nieuwe pijler ‘cultuur en gedrag’ als fundament. De gewenste ordening en 
uitkomsten zijn ingegeven en samengesteld op grond van de ervaringen van de afgelopen anderhalf jaar, de analyse 
in de voorgaande hoofdstukken en op de uitkomsten van de evaluatiedag van 8 juli 2014 en het A3 jaarplan 2015. Deze 
update vormt een schakelstuk; het is input voor het vervolg van de expeditie die Ons Tweede Thuis in het voorjaar 
van 2013 begon. De basis van het SB blijft staan en de Tempel blijft de metafoor. We gaan verder met de hernieuwde 
inzichten.

 BESTURING
Balans centraal/decentraal 

Primair proces is ingericht (zelforganisatie)
Leidinggevenden excelleren in het proces naar zelforganisatie

 
MARKT
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INNOVATIE

 
INTERNE/EXTERNE

ORIËNTATIE
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Evidence based
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ouders en clienten 

vergroten
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B I J L A G E  1 
D e  ‘ g e e l t j e s ’ 
v a n  d e  e v a l u a t i e d a g  8  j u l i  2 0 1 4

1.  Bestur ing
- Meer oog voor samenhang en draagvlak binnen Ons Tweede Thuis
- Stip aan de horizon blijven schetsen
- Herinrichting besturing primair proces kan bijdragen/richting geven aan besluitvormingsproces,  
                verbinding, samenhang en communicatie
- Oog en oor blijven houden voor het goede uit het verleden en dit koppelen via heden naar de toekomst
- Communicatie?
- Spanningsveld besturingsfilosofie versus huidig functiegebouw versus toekomstig functiegebouw
- Het is een lang proces (2015, 2016). We zijn nog lang niet klaar. Hoe blijven we scherp
- Korte termijn doelen (minder dan 1 jaar)
- Rol kernteam naar inhoud
- Samenhang door o.a. managementcontracten
- Onderscheiden Jeugd/WMO/WLZ
- Vraagstuk centraal/decentraal
- Communicatie: hoe houd je Ons Tweede Thuis gemotiveerd…trots
- Samenhang bewaken dmv informeren. Diverse functies/afdelingen koppelen
- Rol en verantwoordelijkheid regiomanagers breder dan alleen zorginhoud
- Meer communiceren in/via de ‘lijn’
- Primair proces centraal
- Kijk achterom, volgt iedereen?

2.  Marktbenadering
- Strategie: marktbenadering. Concurrentie: wat maakt ons beter?
- Meer overzicht werkgroepen. Vanuit WMO-WLZ-Jeugd benaderen en sturen
- Tempo werkgroepen versnellen (aantal dagen, inspraakorganen direct erbij)
- Kennisniveau gemeenten opkrikken (kenniscafé)
- Participatiebeleid gericht op bedrijven
- Verdieping WLZ en gevolgen Ons Tweede Thuis
- Verdieping Participatiewet en gevolgen Ons Tweede Thuis
- Kostprijzen en onderhandelen met gemeenten. Bepaalde producten sta je voor en hebben nu   
                eenmaal een prijs, daar voor blijven staan!
- Grenzen aan vaststellen kostprijs product
- Centraal: filteren, doseren, vertalen info van buiten in beleid naar centraal in hapklare brokken
- Cultuuromslag, verzakelijking

3.  Versterken bedri j fsproces
- Focus op resultaat en proces
- Efficiency, HR-infrastructuur, beleidsontwikkeling

34 35



&S
T R

A
T E G

I S
C

H 

B
E L E I D

O
N

S TW
EEDE THUIS

- Koppelen met zorg!
- Centraal zaken regelen (inkoop)
- Medewerker 2.0 (draagvlak, betrekken en ontwikkelen)
- Zorg over vastgoed. Betrek daar ook beter professionals bij
- Inzet personeel koppelen aan productieafspraken
- Noodzaak efficiency versus hoe dingen altijd gingen
- Standaardisatie waar mogelijk
- Centraal/decentraal. Lerende organisatie, goed faciliteren
- Bewaken kwaliteit zorg
- Doelstelling: ontwikkeling, kwaliteit van leven, veiligheid, stabiliteit
- Iedereen wil verandering, niemand wil veranderen
- Relatie financiën inzet netwerk en vrijwilligers

4.  Zorg en innovatie
- Best practices delen via kennis
- Term zorginnovatie concretiseren (WMO-WlZ-…..proof oid)
- Opvullen gat visie – uitvoering door meerjarenstrategie
- Regie op zorginnovatie
- Innovatie: ook kijken naar best practices in andere organisaties (naar buiten kijken)
- Innovaties zijn er decentraal. Hoe centraal oppakken?
- Zorgvisie cliënt centraal
- DAADWERKELIJKE zorginnovatie (niet ‘dat doen we al’)
- Zorg over implementatie van alle plannen en beleidsstukken
- Strategische visie innovatie

5.  Externe or iëntatie
- Wat is participatie
- Beleid- en visievorming
- Voorzieningen
- Aandacht voor scholing medewerkers in coachen van vrijwilligers en het netwerk
- Vanuit samenwerking en vertrouwen ook producten/diensten loslaten danwel overlaten aan andere  
                 organisaties  zoals welzijn
- Hoe nemen we mensen mee
- Informatie naar cliënten: participatiewet, WA-jongers, van AWBZ naar WMO
- Ouderparticipatie en cliëntparticipatie: meer lean
- Grenzen aan evidence-based werken
- cliënten WMO-proof? Doel: investeren in creativiteit en ondernemerschap medewerkers 
                 wie-wat-waar-wanneer-hoe
- Behoud gevoel eigen regie locaties
- Verdiepen relatie ouder/cliënt om participatie te bevorderen 

6.  Overig
- Dagbesteding (lelijk woord) 2016: nog in DC’s of elders?
- Verbouwing DC: juiste tijd? Terugkoppeling binnen Ons Tweede Thuis
- Stap van plan naar praktijk
- Planmatig werken, kop – staart
- Reageren of innoveren
- Wat is Ons Tweede Thuis over 5 jaar en over 10 jaar?
- Waarden
- Wanneer 1 voor allen vs allen voor 1?
- Werkwijze kernteam: werkgroepdagen ipv vergaderen
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© Ons Tweede Thuis, februari 2015

“Binnen beginnen…

Is buiten winnen!” 


