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Inhoud
Er waait een frisse wind door de zorg.
Vanuit vakmanschap, vertrouwen en
verbinding realiseert Norschoten de zorg
duidelijk anders. Van hart tot hart.
Barneveld, maart 2021

Managementsamenvatting - strategie 2021-2026

4

Inleiding

8

Waarden die voor Norschoten belangrijk zijn

10

Missie – waar staan we voor?

12

Visie – waar gaan we voor?

13

Belofte aan de cliënt

14

Belofte aan de medewerker

17

Strategie 2021-2026 (organisatiebreed)

18

Strategie Beschermd wonen, dagcentrum en tijdelijk te gast

22

Ontwikkeling van het bedrijfsbureau

26

Ten slotte

29

NORSCHOTEN STRATEGISCHE KOERS 5

NORSCHOTEN STRATEGISCHE KOERS 4

Hartveroverend: zo moet de ouderenzorg zijn. Met
vertrouwen, verbinding en vakmanschap rondom de cliënten
en met eigenaarschap van de medewerkers. Norschoten
heeft alles in huis om van toegevoegde waarde te zijn in de
ouderenzorg en wil het verschil maken. Met een frisse wind,

Managementsamenvatting
Strategie
2021-2026

van hart tot hart.
We doen dat de komende jaren onder
het motto ‘Norschoten beweegt.
En hoe!’
Onze basis is op orde en daarop
bouwen we voort. Ambitieus. Met
specialismen en uitbreiding van de
organisatie: Zorgorganisatie
Norschoten biedt op maat gemaakte
zorg, professioneel en flexibel.
Wij maken ons kenbaar als (kennis)
partner voor ouderenzorg met
beschermd wonen, tijdelijk verblijf,
een dagcentrum en kennis- en
expertisecentrum.
We staan bekend als beste
werkgever. Met gastvrije zorg,
hospitality en de juiste ambiance
maken onze medewerkers duidelijk
en hartveroverend het verschil in de
ouderenzorg. Cliënten weten dat te
waarderen, dat zien we op Zorgkaart
Nederland.
We zorgen hier duidelijk anders en
dat is een verademing. Gepassioneerd,

betrouwbaar, servicegericht en altijd
in verbinding met de cliënt. Met
focus op zeggenschap en
betrokkenheid van de cliënt bieden
wij zorg, welzijn en gastvrijheid op
het juiste moment, op maat.
Gesterkt door onze christelijke
identiteit en met aandacht voor ieder
uniek mens. Nabij met hart en ziel.
Wij verstaan de (niet gestelde)
zorgvraag. Hier beseft iedere cliënt:
ik kan op Norschoten rekenen.
Hoe dan? Via welke strategische
koers? Daarover gaat dit document.
Kortom: Zorg is onderdeel van het
leven. Dat is de realiteit en daar
hoort professionele regie en
eigenaarschap van medewerkers bij.
Cliënt, bewoner en medewerker
versterken elkaar. Zorg en leven doen
dat ook. Daarin geloven we en
daarover zijn we graag duidelijk. Met
beloftes. Zowel richting cliënten als

richting medewerkers. Norschoten:
van hart tot hart!

Over dit document
Norschoten is klaar voor de
toekomst. Deze strategienotitie geeft
aan wat op korte, midden en lange
termijn noodzakelijk en wenselijk is.
Marktonderzoek en analyse van
ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg horen daarbij. Net als
marktdefiniëring en demografische
verkenningen die ons meer leren over
de verwachte zorgvraag. We scherpen
onze strategische koers daarop ook
jaarlijks aan. Het is een dynamisch
document waarbij onze adviesorganen, de ondernemingsraad,
cliëntenraad, vrijwilligersraad en onze
raad van toezicht betrokken zijn.

Strategie
Focus op hoogcomplexe
aandoeningen en intensieve
ouderenzorg. Daarmee onderscheidt
Norschoten zich.

Groei en innovatie
Daarbij behouden we minstens de
huidige marktpositie. Groei ligt voor
de hand. Zeker in de regio. Dus daar
streven we naar. We bepalen ons
werkgebied opnieuw en breiden
alleen uit in geografisch
aangrenzende gebieden. We breiden
uit op geleide van maatschappelijke
ontwikkelingen. Zodat de
ouderenzorg zo dicht mogelijk bij de
mensen thuiskomt.
Met inzet van de nieuwste
technologie in de zorg zodat we
zowel de arbeidsmarktuitdagingen
het hoofd bieden als de kwaliteit van
zorg verder verbeteren. We weten
welke kant het op moet en gaat met
de ouderenzorg.

Norschoten als partner
We werken samen met strategische
partners. Want wat voor onze
cliënten nodig is, moet er zijn. Zorg
op het juiste moment, op de juiste
plaats met de juiste professional.

Zonder obstakels door financiële en
bureaucratische schotten. Zijn die
hindernissen er toch? Wij nemen ze.
Met onze cliënten op de schouders.
Dit betekent dat wij onze partnerrol
ruim zien. Op de ene locatie starten
we bijvoorbeeld een samenwerking
met andere organisaties, ergens
anders brengen we kennis om andere
organisaties te ondersteunen.
Norschoten maakt mogelijk!
Samenwerking met maatschappelijke
organisaties, gemeentes en ziekenhuizen maakt opschaling mogelijk en
doorbreekt bij de uitvoering van zorg
de schotten tussen sociaal domein,
zorgverzekering of zorgkantoor.
Norschoten laat een frisse wind
waaien door de ouderenzorg. De
enige die telt is de cliënt. Die heeft
een vraag en Norschoten heeft of is
het antwoord.

Beschermd wonen, tijdelijk te
gast, kennis & expertise
Behoud van ons marktaandeel gaat

niet vanzelf. Het vraagt dat we
groeien. We zetten daarop in
gerelateerd aan demografische
ontwikkelingen. Passend bij
Norschoten en aansluitend bij ons
werkgebied. Ook met dagbehandeling
voor meer doelgroepen en op meer
locaties. De vraag is er, wij analyseren
en doen wat mogelijk is. We hebben
hiervoor een strategisch
huisvestingsplan ontwikkeld. Hoe dat
eruit gaat zien op locaties is op
voorhand niet te zeggen. Dat het
nieuwbouw, huur of samenwerking
met partners omvat, is logisch. We
verkennen en maken de
mogelijkheden.
We maken Norschoten aantrekkelijker voor cliënten én voor medewerkers. Dat doen we door huidige
doelgroepen te analyseren. Door
herpositionering van de huidige,
specialistische doelgroepen borgen
we de continuïteit van voldoende
gekwalificeerd en deskundig
personeel. Met hoogwaardige

behandelprogramma’s, het
ontwikkelen van de keten van
kort-klinische behandeling in allerlei
vormen, het uitbreiden van de
geriatrische revalidatie en het
uitbreiden van eerstelijnsverblijf.
We zetten ook in op eerstelijnsbehandeling. Voor lokale huisartsen
voeren onze Specialist Ouderengeneeskunde, geriatrie verpleegkundige
en psycholoog de consultfunctie uit.
Norschoten biedt als kenniscentrum
specifieke expertise op de gebieden
van Parkinson, CVA, fysiek trauma,
geriatrische behandeling, dementie,
hoogcomplexe zorg en palliatieve
zorg. In ons kenniscentrum wordt
wetenschappelijk onderzoek
uitgevoerd. We zijn direct verbonden
met het UKON (universitair
kenniscentrum ouderenzorg
Nijmegen). In combinatie met onder
andere ‘Gezondheidshuis Barneveld
delen we kennis en kunde met
cliënten, samenwerkingspartners en
collega-instellingen.

Deze strategie werkt alleen als het
bedrijfsbureau beter laat zien wat we
in huis hebben en welke groei nodig
is om adequaat te kunnen acteren.
Dus door samenwerking per thema
aan te gaan maken we helder welke
vraag-stukken actie vragen. Denk
aan: de arbeidsproblematiek
(personeels-beleid), het benodigde
vakmanschap
(deskundigheidsbevordering), het
duurzaam werken, communicatie en
marketing, het ontwikkelen van
aanvullende diensten bij het primaire
proces en de uitstraling en
toekomstbestendigheid van het
vastgoed van Norschoten.
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Juiste zorg, op de juiste plek door de
juiste professional.
Alles en iedereen altijd op de juiste
plek met 100% inzet en focus. Dat is
het enige goede antwoord op de
demografische ontwikkelingen met
complexere ziektebeelden en de
toenemende behoefte aan
hoogwaardige zorg. Norschoten werkt
eraan met ‘maatwerkinstrumenten’,
door zelf een aantrekkelijke partner
te zijn en door actief
samenwerkingen aan te gaan.
Met ‘maatwerkinstrumenten’
bedoelen we bijvoorbeeld
netwerkberaad, persoonsvolgende
bekostiging en de ontwikkelingen op
het gebied van transmurale zorg. We
maken soepele opschaling van zorg
mogelijk en werken zo aan een
verdere ontschotting van de zorg.
Zorg kan beginnen met voorlichting
thuis en overgaan in een woonplek
bij Norschoten. Een interventie bij
onze geriatrische revalidatie,
behandeling thuis of een respijtzorg
plek behoren tot de mogelijkheden.

Inleiding

Cliënt

Medewerker

Kwaliteit

Financiën

Norschoten bereidt zich voor op de
consequenties van de demografische
ontwikkelingen in de regio. De
beroepsbevolking zal afnemen, net
als het aantal mantelzorgers per
cliënt. De vergrijzing zet door en het
aantal mensen met dementie en
chronische ziekten verdubbelt. Ook
groeit het tekort aan
verpleeghuisplaatsen. Norschoten
staat midden in deze ontwikkeling.

datgene wat nodig is voor onze cliënten, ook als dat betekent dat wij een
andere organisatie moeten inzetten.
Wij zijn (kennis)partner in de regio.
Overal waar we kunnen bijdragen aan
positieve gezondheid, betere zorg en
kwaliteit van leven doen we dat. We
werken samen en hebben extra aandacht voor strategische personeelsplanning en opleidingsplannen. Dat
versterkt onze eigen deskundigheid
en die van onze partners. Leren en
ontwikkelen is een belangrijk thema
de komende jaren.
Kwaliteit van zorg staat hoog in ons
vaandel en een gezonde financiële
positie blijft een voorwaarde. Ook bij
het ontwikkelen van mogelijke
uitbreidingen van de organisatie op
het gebied van vastgoed of doelgroepen. U leest er hierna meer over.

Het afgelopen jaar stond zonder
meer in het teken van COVID-19. Toch
stellen we vast dat de in 2019
ingezette ontwikkelingen doorgezet
zijn in 2020. De pandemie versnelde
zelfs onze cultuurverandering van
hiërarchische aansturing naar
Rijnlandse aansturing. De kern van
deze manier van organiseren ziet u in
de figuur hierna.
De actualiteit én onze ambities
brengen ons terug bij de kern, het
hart van onze zaak: Waarom zijn we
er? Voor wie zijn we er? Hoe zijn we
er en doen we ons werk? Daarom
leest u nu eerst meer over onze
waarden, missie, visie en beloften
aan cliënt en medewerker. Daarna
vertellen we wat de strategische
koers betekent voor onze
organisatieonderdelen.

Bron: NVTZ—Broosz Van controle naar dialoog.

Norschoten is in de regio de specialist in hoogcomplexe ouderenzorg,
behandeling, welzijn en services.
Natuurlijk met specilistische ouderenzorg thuis of bij Norschoten. Ook het
Gezondheidshuis Barneveld krijgt
verder vorm waar Norschoten één
van de initiatiefnemers is.
Norschoten is absoluut meer dan een
intramurale organisatie. Wij ontwikkelen door met diverse zorg- en
behandeling programma’s. Daarbij
kennen we geen grenzen. Wij doen
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Zorgorganisatie Norschoten beweegt
zich na een periode met extra
aandacht voor ‘bestendigen en
borgen’ naar nadruk op ‘onderzoeken
en ondernemen’. Daarbij steunen we
nog altijd op deze vier pijlers: cliënt,
medewerker, kwaliteit en financiën.

•
•
•
•

Waarden die
voor Norschoten
belangrijk zijn

Verbindend
Servicegericht
Gepassioneerd
Betrouwbaar

Verbindend is hoe wij zorgen en
werken. Als team, met cliënten,
familie en naasten en samen met
netwerkpartners. We kennen elkaars
wensen en mogelijkheden. We
verbinden vragen en aanbod, kansen
en mogelijkheden, zorg en thuis,
leven en welzijn. Tijd en eeuwigheid.
We staan middenin de samenleving
en middenin de zorg, juist daar
beseffen we dat we alleen samen
één geheel zijn. Dat maakt
Norschoten verbindend. Van hart
tot hart.
Onze servicegerichtheid blijkt uit
onze focus op hospitality. We willen
er voor de ander zijn, dienend en
dienstverlenend. Alles begint bij het
hart van de cliënt. Waar gaat dat
sneller van slaan? Wat kunnen we
doen voor uw dagelijkse portie
glimlach en geluk? Evengoed geldt
dit voor onze collega’s: wat kan ik
doen om jouw werkdag prettiger te
maken? Servicegerichtheid blijkt op
duizenden momenten per dag. Wij
gaan voor de glimlach.
We zijn gepassioneerd. Vol van ons
vak zijn we bereid volledig te gaan
voor onze cliënten. Met hart en ziel

volgen we nieuwe ontwikkelingen.
Voelbaar en merkbaar maken we de
zorg elke dag goed en waardevol. Het
christelijke geloof inspireert ons en
vuurt ons aan. Moet ik vandaag voor
jou die extra mijl lopen? Dan doe ik
dat. Omdat ik weet dat jij het morgen
ook voor mij zult doen. Of al hebt
gedaan. We doen niet zomaar wat, we
doen de dingen waar we voluit achter
staan. Omdat we er werkelijk in
geloven en er warm van worden. Omdat we weten dat er altijd meer kan
dan wij mensen voor mogelijk houden.
Betrouwbaar zijn we. Want een vaste
burcht, een sterke vesting daaraan is
behoefte in tijden van kwetsbaarheid.
Zo’n betrouwbare en veilige plek wil
Norschoten zijn. Overal en 24/7.
Cliënten, bewoners, naasten en
collega’s kunnen bouwen op ons. We
doen wat we zeggen en zeggen wat
we doen. Over mogelijkheden en
onmogelijkheden zijn we eerlijk en
transparant.

Verbindend

Gepassioneerd

Wij bouwen niet op los zand, wij
weten van een trouwe God en laten
betrouwbaarheid zien. Reken maar
dat je op Norschoten kan rekenen!

Andere belangrijke waarden
voor Norschoten:
• Trouw
• Betrokken
• Enthousiast
• Mensgericht
• Leergierig
• Sociaal
• Warm
• Onvoorwaardelijk
• Oprecht
• Realistisch
• Professioneel
• Zichtbaar
• Nieuwsgierig
• Respectvol
• Pionierend
• Visionair

Servicegericht

Betrouwbaar
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Onze vier kernwaarden zijn:

Visie

waar staan we voor?

waar gaan we voor?

Norschoten is dé specialist in de regio op het gebied van
hoogcomplexe zorg en behandeling. Wij laten een frisse wind
waaien door de ouderenzorg. Bij ons treft u hartveroverende
zorg, behandeling, welzijn en wonen vanuit een veelkleurige
christelijke identiteit.
Wij weten ons gedragen door de kracht en liefde van God. We
respecteren het leven en staan voor de beschermwaardigheid
ervan. Norschoten heeft alles in huis om van toegevoegde
waarde te zijn in de ouderenzorg en maakt daarin het verschil.
Elke dag. Vanuit vertrouwen, verbinding en vakmanschap.
Van hart tot hart.

Norschoten zorgt duidelijk anders. Gepassioneerd, betrouwbaar,
servicegericht en altijd in verbinding met de cliënt. Met focus
op zeggenschap en betrokkenheid van de cliënt bieden wij
zorg, welzijn, behandeling en gastvrijheid op het juiste moment.
Nabij met hart en ziel.
Wij ondersteunen en werken samen met de naasten van
cliënten, professionals, vrijwilligers en samenwerkingspartners.
Op maat, flexibel en mobiel.
Vanuit presentie, aanwezig zijn. Zo werken we bij Norschoten.
Dat betekent in de praktijk werken en organiseren vanuit de
relatie, van hart tot hart. Betrokken en gedreven. Natuurlijk
vanuit deskundigheid en professionaliteit.
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Missie

aan de cliënt

Norschoten doet cliënten zes
beloften. Recht uit ons hart. Dit is
wat u van ons mag verwachten. Dit is
waarin we geloven en waarbij we ons
gedragen weten door de kracht en de
liefde van God.
1. Van hart tot hart
We willen elkaar van hart tot hart
kennen. Zo werken we met u en uw
naasten samen. Vanuit de relatie met
elkaar.
2. Thuisgevoel
U voelt zich thuis bij ons. Uw naasten
blijven betrokken bij u, waar u ook
woont: in of buiten Norschoten. Via
het netwerkberaad bespreken we
met u en uw naasten wat nodig is
om uw eigen leven te leiden. Met
zorg, welzijn en behandeling die
aansluit bij uw leefstijl en
levenswijze.

3. Gastvrijheid
U en uw naasten voelen zich welkom
binnen onze gastvrije organisatie.
Iedereen is welkom.
4. Relatie
Wij stemmen met u en uw naasten af
hoe u de zorg, welzijn en behandeling
wilt ontvangen. We zorgen dat het in
balans is met uw leven. In een sfeer
van zien en gezien worden. Met
openheid, ontmoeting,
betrokkenheid, respect en aandacht.
5. Samen
Wij werken samen. Met u, uw
naasten, vrijwilligers, professionals
en samenwerkingspartners.
6. ‘Ja en…’-cultuur
Wij doen er alles aan om aan uw
vragen en behoeften tegemoet te
komen. Kan Norschoten dat niet?

Dan zoeken we samen met u en uw
naasten naar mogelijkheden buiten
Norschoten.
We zorgen hier duidelijk anders en
dat is een verademing. Die frisse
wind zal de zorgsector ingrijpend
veranderen. Mits we elkaar in het oog
en in het hart houden. Alleen samen
lukt het om de zorg slagvaardig te
verbeteren, te vernieuwen en te
innoveren. Wij bieden zorg en welzijn
binnen beschermd wonen, tijdelijk
verblijf en dagcentrum.
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Belofte
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Belofte

aan de medewerker

Norschoten doet medewerkers zes
beloften. Dit is wat we van elkaar
verwachten, omdat we erin geloven
en er met ons hart achter staan! We
weten ons gedragen door de kracht
en de liefde van God.

te leren en te ontwikkelen. Dit
kunnen vakinhoudelijke scholingen,
symposia, intervisies of andere
mogelijkheden zijn. Maar ook elke
dag gewoon van elkaar, we zijn een
lerende organisatie.

1. Van hart tot hart
We willen elkaar van hart tot hart
kennen. Zo werken en organiseren
we samen.

5. Samen
We werken samen. Voor, maar vooral
samen met de cliënt, familie en
naasten. Met elkaar, met andere
organisatieonderdelen en met andere
organisaties.

2. Werkplezier
We doen ons werk met plezier. Daar
zorgen we voor. In samenspraak,
door goed naar elkaar te luisteren en
oog te hebben voor ieders talenten.
3. Professionaliteit
We doen ons werk op een
professionele manier en nemen daar
verantwoordelijkheid voor. Alle
randvoorwaarden zijn aanwezig dat
dit ook werkelijk kan.
4. Ontwikkelmogelijkheden
We grijpen alle mogelijkheden aan om

6. ‘Ja en...’-cultuur
We doen er alles aan om aan vragen
en behoeften van cliënten en collega’s
tegemoet te komen. Linksom of
rechtsom. We laten ons leiden door
hart voor zorg en hart voor elkaar.
Bij Norschoten werk je met hart en
ziel. Of je werkt er niet. Gepassioneerd geven we mensen met het hart
voor de zorg weer prioriteit. Servicegericht regelen we de zorg voor de
cliënt. Niet een beetje en niet volgens

de boekjes en de regeltjes. Nee echt.
Want hierom draait alles: ben jij er
echt voor mij? Dat kan alleen met
betrouwbare en deskundige
zorgverleners, die altijd in verbinding
staan met de cliënt. Altijd! Niet
alleen tijdens kantooruren. En niet
tot op zekere hoogte. Altijd. Met alles
wat je hebt en met alles wat je bent.
Zo realiseren we dat hier.
Wat je dan exact doet, daar gaat het
niet om. De een helpt cliënten om te
groeien. De ander begeleidt hen juist
in hun laatste levensfase. Met zorg,
met een faciliteit. Met wat dan ook.
We weten stuk voor stuk heel goed
wat we doen. We werken met een
luisterend oor, die schouder of die
goede maaltijd en die ene stoel. Op
het juiste moment. Onvoorwaardelijk,
van harte, van betekenis. Zo moet
het ook. Met een duidelijke zorgvisie.

Strategie
2021-2026
(organisatiebreed)

De interne cultuur verandert steeds
meer naar samenwerking vanuit
‘vertrouwen, verbinding en
vakmanschap’ en we geven daarmee
betekenis aan presentie in
organisatie en zorgverlening. We
verwachten dat iedereen vanuit zijn
functie zijn verantwoordelijkheid
neemt. Vertrouwen is leidend.
Samen, in verbinding met elkaar,
vullen we de zorgverlening in. Dus
met de cliënt, zijn netwerk, in het
team, met vrijwilligers en met
ondersteunende diensten. Deze
houding onderscheidt ons als
werkgever. Dit betekent ook dat we
onze adviesorganen al in een vroeg
stadium blijven meenemen in
voorgenomen ontwikkelingen.
Mantelzorgers krijgen een sterkere
betrokkenheid en een andere positie.
Mogelijk zijn ze meer aanwezig en
werken we anders met hen samen.

Dit brengt een nieuwe dynamiek in
de woningen en in de zorgpraktijk
van alledag. Daarbij horen een vast
aanspreekpunt, persoonlijk contact
en de presentiebenadering.
Norschoten zorgt duidelijk anders.
We onderscheiden ons van collega
zorginstellingen door focus op
hoogcomplexe zorg en behandeling.
Met een kennis- en behandelcentrum
welke we gaan door ontwikkelen en
positioneren als kennis en
expertisecentrum. We richten ons op
verdere professionalisering, ook door
uitbreiding van ons opleiderschap
met GZ-psycholoog, lidmaatschap
UKON (Universitair Kenniscentrum
Ouderenzorg Nijmegen), een
wetenschapscommissie en een PAR
(professionele adviesraad).
We zetten onze expertise in waar het
nodig is: de juiste professional, op
het juiste moment en op de juiste
plek. Dat vereist dat we de markt
monitoren en klaar staan voor de
toekomstige cliënt. Overal in ons
werkgebied zowel intra-, extra- als
transmuraal. Daarom doen we
marktonderzoek en analyseren we
ontwikkelingen binnen de
gezondheids- en ouderenzorg. Ons
marktonderzoek richt zich op
concurrentieanalyse, demografische
gegevens, zorglandschap en
ontwikkeling zorgvraag.
Netwerken vanuit alle lagen van

de organisatie spelen daarbij een
belangrijke rol. Denk hierbij aan
informatievoorzieningen uit landelijke gremia en het ontwikkelen
van samenwerkingsverbanden op
alle niveaus.
Norschoten wil de huidige marktpositie minimaal behouden. Het
huidige marktpercentage in de regio
Barneveld voor beschermd wonen is
40%. Tegelijkertijd streven we naar
groei van het huidige marktpercentage
in de aangrenzende regio. Hoe? De
groei kan per type dienstverlening
verschillen. In elk geval maken we
het afstemmen op de markt en
analyseren van ontwikkelingen tot
een regulier intern proces (met
externe ondersteuning). Zo baseren
we strategische beslissingen continu
op de meest recente gegevens.
Natuurlijk stemmen we jaarlijks onze
strategische koers hierop af.
De groei aan zorgvragen die op
allerlei gebied op ons af komt, biedt
ruimte voor ontwikkeling van onze
organisatie. Tegelijk is het een stevige
uitdaging als je kijkt naar de
demografische ontwikkeling en de
arbeidsmarktkrapte.
Wij werken pragmatisch en flexibel
vanuit mogelijkheden. Keuzes voor
eigendom van gebouwen en voorzieningen maken we per situatie.
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Onze veelkleurige christelijke
identiteit blijft leidend. Elke dag.
Zingeving en betekenisgeving zijn
belangrijk. De geestelijke verzorging
besteedt er volop aandacht aan.
Vanuit ieders achtergrond.
Geloofsbeleving bij dementie krijgt
extra aandacht. Ook hier zoeken we
samenwerking met Reliëf om onze
vakgroep geestelijke verzorging
verder te versterken.

Be
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Netwerk-governance tussen
organisaties*

Hiërarchisch

Samenwerken

Verticaal

Horizontaal

Beheersen

Bedoeling/waarde

Naar binnen gericht

Naar buiten gericht

Intraorganisationeel

Interorganisationeel

Unicentrisch

Polycentrisch

Sturing en controle

Vertrouwen en verbinden

* Het gaat hierbĳ om analytisch onderscheid, dit type governance is ook
vindbaar binnen een organisatie (zonneveld et al., 2017).
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Governance in organisaties
(klassiek model)
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• cliëntenraad
• ondernemingsraad
vrijwilligersraad
**) •MZR:
• professionele
cliëntenraad adviesraad
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En mooi: wat hier staat is helemaal
niet meer nieuw. Dit is de situatie
waar we ingegroeid zijn en waar we
verder naar toe groeien. Dit is en
wordt onze realiteit van anders
werken. Nu formaliseren we dit ook
graag, zodat het voor een ieder

n Toezicht

duidelijk is waar we heen gaan.
Veel ingezette ontwikkelingen komen
nu samen. dat is geen nieuwe
methodiek, of iets nieuws doen.
Dat is werken volgens een filosofie
waarin we teruggaan naar de
bedoeling.

• ondernemingsraad
• vrĳwilligersraad
• professionele adviesraad
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• shared service center
• vastgoed
• E.A.D.
HRM
*) •Ondersteuning:
•• projectbureau
Het bedrijfsbureau met
		• bestuursondersteuning
de diverse onderdelen
• preventie
• secretariaat
**) •MZR:
marketing communicatie

ni

n

&

rĳh
stv
ga

*) Ondersteuning:

&v

Ra
a

ur
stu
Be
n
va
d
*
ing
un
e
t
rs

On
de

Dan moeten we ons organogram
anders configureren. Niet
reorganiseren, maar anders plaatsen
zodat we beter in staat zijn terug
naar de bedoeling te gaan.

Partners / Stakeholders

Wel
zĳ

We zien dit in onze eigen organisatie.
Wie staan er centraal en met welke
ondersteuning?

Zodra we de processen meer willen
stroomlijnen en op een andere
manier willen samenwerken betekent
dit dat posities verschuiven in de
organisatie. Willen we waarmaken
wat we zeggen?

enden
gev
ing

We werken toe naar minder administratieve belasting door automatismen
in verantwoording te onderzoeken op
nut en noodzakelijkheid. Norschoten

is en blijft actief binnen pilots vanuit
Actiz, zorgkantoor en VWS.
De ingezette ontwikkeling heeft ook
gevolgen voor de positionering van
Norschoten in de breedte.
We zien dit op governance niveau, we
veranderen van klassieke governance
naar netwerkgovernance.

Raad van Bestuur

Het strategisch huisvestingsplan is in
2020 ontwikkeld met inbreng van
diverse vertegenwoordigers van
binnen en buiten de organisatie. Dit
plan is het vertrekpunt van eventuele
vastgoeduitbreidingen en
-aanpassingen.
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Organisatie Norschoten

Onze lange termijnstrategie richt
zich op drie punten:
1. Marktaandeel behouden en
eventueel uitbreiden
Met ondersteuning van een onderzoeksbureau onderzoeken we hoe we
in de toekomst kunnen voorzien in
de op ons afkomende zorgvraag als
gevolg van de vergrijzing.
2. Verstevigen relaties met
samenwerkingspartners
Ontwikkelingen in de samenleving
pak je niet meer als individuele
zorginstelling op. Die tijd is voorbij.
De pandemie is hiervan een mooi
voorbeeld.
3. Aantrekkelijkheid verhogen om te
werken bij Norschoten
Aansluiten bij het leven van de cliënt
en tegelijkertijd de ruimte vergroten
om als professional je specifieke
deskundigheid in te brengen. Hoeveel

meer voldoening geeft dat? Hetzelfde
geldt voor werken vanuit presentie
en het benutten van adequate
opleidingsmogelijkheden. Aansluiten
bij de wensen van de medewerker is
essentieel om arbeidsmarktkrapte
het hoofd te bieden.

De korte en middellange
termijnstrategie richt zich op:
1. Klantwaarde verhogen
Het vergroten van de zeggenschap
van de cliënt en het blijvend
betrekken van zijn netwerk waar de
cliënt ook woont, wordt versterkt met
het netwerkberaad. De focus ligt op
de juiste zorg op de juiste plek door
de juiste professional, met aandacht
voor voldoende bewegen. Als het
bijdraagt in de kwaliteit van leven.
2. Uitbreiden van dagcentra
Met dagcentra op meerdere locaties
spelen we in op een toenemende
behoefte. Het bieden van
dagbehandeling is van strategische
waarde voor Norschoten. De vraag
ernaar neemt toe, het is
overheidsbeleid dat cliënten langer
thuis blijven wonen en verschillende
zorgvragen vragen om uitbreiding van
dagbehandeling en het bedienen van
nieuwe doelgroepen binnen de
dagcentra.

3. Specialismen van Norschoten
zichtbaar maken in de keten
(dagbehandeling en wonen)
Norschoten realiseert voor specifieke
doelgroepen een woonaanbod. Denk
aan mensen met Parkinson en CVA.
4. Deskundigheid bevorderen door
samenwerking met externe partners
en door inzet van onze eigen
specialisten bij externe partners
Denk aan onze behandelaren bij
ZorgErf buiten verblijf, Elim en Het
Maanderzand en inzet van deskundigheid vanuit Klimmendaal, ‘s Heerenloo
en De Rozelaar bij Norschoten.
5. Keuze doelgroepen van Norschoten
Onze huidige doelgroepen zijn
historisch bepaald. We hebben
scherpe keuzes gemaakt om focus
en deskundigheid te behouden. We
spreken met vertegenwoordigers van
aanpalende vakgebieden op het
gebied van GGZ en VG hoe we de
samenwerking kunnen versterken
voor onze cliënten en de cliënten
binnen deze organisaties. Denk aan
de GGZ/VG-cliënt die ouder wordt,
de complexe cliënt vanuit onze
huidige doelgroepen, met
meervoudige problematiek.
6. Herpositioneren aanwezige
doelgroepen
We willen dat er continu voldoende
gekwalificeerd en deskundig
personeel aanwezig is. Ook de
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Strategie
beschermd wonen,
dagcentrum en
tijdelijk te gast

We focussen op hoog complexe zorg.
Dat is onze kracht. Daarbij
onderscheiden we aanbod in de regio
en in Barneveld. In de regio biedt
Norschoten ouderenzorg met
zichtbare inzet van onze expertise.
Op de locaties Klaverweide,
Kweekweg en Drostendijk bieden we
ook specialistische en zeer complexe
zorg voor bepaalde doelgroepen of
bepaalde typen van aandoeningen.

Onze strategie is ook gericht op het
stevig en duidelijk positioneren van
het KBC als kennis- en
expertisecentrum. Mogelijk onder
een andere naam of in een andere
vorm. Meer wetenschappelijk
onderzoek is eveneens een
speerpunt. Vanuit verschillende
locaties in ons werkgebied
behandelen medewerkers van ons
kennis- en expertisecentrum
cliënten ambulant in de thuissituatie.

De lange termijnstrategie richt
zich op drie punten:
1. Hoogwaardige
behandelprogramma’s gebruiken
We behandelen cliënten volgens
wetenschappelijk ontwikkelde
behandelprogramma’s, gericht op
hoogcomplexe ouderenzorg en
specifieke doelgroepen.

2. De keten van kort-klinische
behandeling in allerlei vormen
ontwikkelen
We bieden eerstelijnsbehandeling,
eerstelijns verblijf en geriatrische
revalidatie. En ook medisch
specialistische revalidatiezorg en
anderhalvelijnszorg (vanuit
Gezondheidshuis Barneveld).
Specialistische deskundigheid huren
we in of versterken we intern.
We zoeken samenwerking met
multidisciplinaire gezondheidscentra
in de regio om de behandeling
dichtbij en rondom de cliënt
te organiseren.
3. Voor het stevig neerzetten van de
ketenzorg werken we samen met
(strategische) partners zoals
Ziekenhuis Gelderse Vallei, Meander
MC, Klimmendaal, VVT-instellingen
regio Eemland en Geldersevallei,
OWZ de Burgt en
huisartsenpraktijken.

De korte en middellange
termijnstrategie richt zich op:
1. Verhogen van de klantwaarde
Norschoten is een aantrekkelijke
zorgaanbieder, met een
kenniscentrum met specifieke
expertise op de gebieden van
Parkinson, CVA, fysiek trauma,
geriatrische behandeling, dementie,
complexe multi morbiditeit en
palliatieve zorg. We etaleren onze
deskundigheid meer. Het werken met
een ‘mobiel geriatrisch team’ naast
de dagbehandeling ondersteunt de
oudere die thuis woont.
Maatschappelijk sluit dit goed aan bij
de beweging van langer thuis wonen.
2. Uitbreiden van de
geriatrische revalidatie
We willen groeien naar 40 bedden.
Marktonderzoek wijst uit of verder
groeien realistisch is. Dat geldt ook
voor uitbreiding van vastgoed en
samenwerking met Zorggroep
Charim.
3. Uitbreiden van eerstelijnsverblijf;
beter positioneren
Een scheiding tussen revalidatie en

eerstelijnsverblijf is nodig, omdat
regelmatig alle bedden benut worden
voor de revalidatie.
Eerstelijnsverblijf sluit beter aan bij
een observatieafdeling en bij logeren.
Gedacht wordt om 16 bedden als
harmonicamodel te benutten voor
deze diensten. Zo mogelijk wordt dit
een onderdeel van het
Gezondheidshuis Barneveld.
4. Uitbreiden van dagbehandeling
(ZVW)
Dagbehandeling zal in ons dagcentrum een meer prominente rol
innemen gezien de langer
thuiswonende ouderen.
5. Uitbreiden in eerstelijnsbehandeling met consulten
We komen tot voldoende inzet van
artsen en behandelaren voor de
cliënten van Norschoten in het
hele werkgebied (dus intra- en
extramuraal).
De vakgroepen fysiotherapie,
ergotherapie, logopedie, diëtetiek
breiden de eerstelijnsbehandeling uit.
Voor lokale huisartsen zet
Norschoten de consultfunctie van de

SO, geriatrie verpleegkundige en de
psycholoog neer.
6. Wetenschappelijk
onderzoekscentrum worden voor
de zorgverlening
De ouderenzorg is in beweging. Op
veel plekken wordt er steeds meer
wetenschappelijk onderzoek gedaan.
Norschoten participeert in diverse
wetenschappelijke onderzoeken en
wil hieraan ook zelf een bijdrage
leveren met de medewerkers van
ons KBC.
Zo verbeteren we de zorg en
behandeling. De wetenschapscommissie is geïnstalleerd. Hierdoor
is het mogelijk de ontwikkelde
onderzoeksvoorstellen te toetsen en
uiteindelijk uit te voeren. Norschoten
is aangesloten bij het UKON en dat
waarborgt samenwerking en initiatief
tot wetenschappelijk onderzoek.
7. Evenwichtige inzet SO als
hoofdbehandelaar voor collegainstellingen
Gezien de arbeidsmarktkrapte gaan
we zorgvuldig om met de inzet van
de artsen voor collega VVTinstellingen. Zodra er een meerwaarde

ontstaat voor Norschoten als geheel
overwegen we uitbreiding. Willen we
voor bepaalde type cliënten
samenwerken voor meer expertise
dan onderzoeken we of we een
situatie kunnen creëren met
uitwisseling van kennis en kunde.
Denk aan de consultfunctie over en
weer voor instellingen vanuit andere
sectoren (bijvoorbeeld de VG- sector
en die van de GGZ).
8. Profileren van Norschoten als
kennispartner
De kennis en expertise die
Norschoten biedt aan haar partners
profileren we onder de noemer
‘Powered by Norschoten’ ‘Powered Bij
Norschoten’. Zo maken we zichtbaar
dat Norschoten een regionale speler
is in het ontsluiten van kennis en dit
niet alleen op eigen locaties doet.
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woonomgeving voor de cliënt speelt
een rol bij de keuze. Zo is het
bijvoorbeeld beter om het logeren te
bundelen op een woning.
Herpositionering kan leiden tot het
intern verhuizen van cliënten.

Dat gaan we de komende jaren
als volgt doen.
1. Werken vanuit vertrouwen,
verbinding en vakmanschap
Het bedrijfsbureau ontwikkelt zich
als een bedrijfsonderdeel dat het
hart van de zorg ondersteunt.
Vraag- en relatiegericht. Met nog
betere samenwerking en verbinding
tussen de verschillende bedrijfsonderdelen onderling en het hart van
de zorg. Met verantwoordelijkheid
daar waar deze thuis hoort.

Vertrouwen in het vakmanschap
van de medewerker is een
belangrijke randvoorwaarde voor
een goede samenwerking. Net
als elkaar aanspreken op elkaars
verantwoordelijkheid.
2. Groeien
We willen uitbreiding van
dienstverlening en dat vergroot soms
tijdelijk verschillende taken binnen
het bedrijfsbureau. Door continu het
gesprek aan te gaan en na te denken
over de juiste inrichting, bepalen we
hoe het bedrijfsbureau de gewenste
ondersteuning kan realiseren.
Flexibel, op vraag en op maat. De
tijdelijkheid beperkt in continuïteit
waardoor het zaak is ook duidelijke
focus te houden. Ook willen we op
strategisch niveau gerichtere
ondersteuning realiseren vanuit het
bedrijfsbureau.
3. Zichtbaar maken welke ondersteuning het bedrijfsbureau omvat
Het bedrijfsbureau omvat een
diversiteit aan functies en taken. Om
de juiste verbinding aan te kunnen
maken we beter zichtbaar wie
waarvoor aanspreekbaar is. Ook de
bereikbaarheid is een aandachtspunt.
4. Gastvrijheid naar familie en
naasten van de cliënt
We ontwikkelen aanvullende
diensten rond gastvrijheid voor

familie en het netwerk van onze
cliënten, zodat zij zich thuis voelen
en bijvoorbeeld kunnen blijven
slapen en mee-eten in het eigen
appartement. Ook de entree van
locaties nemen we onder de loep om
de juiste uitstraling en levendigheid
te verkrijgen.
5. Huisvesting
Het strategisch huisvestingsplan
opgeleverd in 2020 is onze basis voor
het ontwikkelen van nieuwe
mogelijkheden voor aanpassing en
uitbreiding van ons vastgoed. Het
plan vormt een nadere concretisering
van de strategische koers en is ook
een document dat we voortdurend
afstemmen. Belangrijk bij huisvesting
is de focus te houden.
6. Duurzaam werken
We werken projectmatig aan het
verduurzamen van Norschoten.
Doelstelling is om energieneutraal te
worden of zelfs opbrengsten te
genereren, footprint 0.
7. Vakmanschap en deskundigheid
bevorderen
Het (bij)scholingsprogramma passen
we aan naar de behoeften vanuit de
dagelijkse praktijk van zorgverlening.
Daarbij zetten we gericht in op het
leren & ontwikkelen van gewenste
competenties in het kader van
eigenaarschap, samenwerking met
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Ontwikkeling
van het
bedrijfsbureau

Het bedrijfsbureau ondersteunt het
hart van de zorg en het ontwikkelen
en borgen van de
organisatieontwikkeling, de
kwaliteitseisen en de strategie van
Norschoten. Het zorgt ervoor dat
Norschoten voldoet aan de
randvoorwaarden voor het leveren
van kwalitatief goede zorg, welzijn,
service en behandeling. De
uitbreiding en eventuele groei van
het marktaandeel vragen om een
bedrijfsbureau dat een vraag- en
relatiegerichte bijdrage levert aan
het zorgproces. Hiertoe zal in 20212022 een shared servicecentre
worden ingericht. Deze koers maakt
dat we een klantproces van begin tot
einde goed ondersteunen. Dit gebeurt
door de bestaande dienstverlening
samen anders vorm te geven.
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cliënt en zijn netwerk, zowel in de
communicatie als in de dagelijkse
praktijk. Een strategisch
opleidingsplan is opgesteld.
8. Personeelsbeleid actualiseren
Een geactualiseerd personeelsbeleid
is nodig. Dat houdt rekening met
nieuwe competenties, zoals vanuit
de relatie onderhandelen en
samenwerken met onze cliënt en zijn
netwerk en bijvoorbeeld werken met
robotica en e-health. Een strategisch
personeelsplan ligt in 2021 op de
mat. Ook sluiten we vanuit de
organisatie aan op het generatiepact:
ouderen kunnen daarbij een stapje
terug doen in belastbaarheid en voor
jongeren komt meer (vast) werk.
9. Contractbeheer
We ontwikkelen beleid voor inkoop
en contractbeheer voor alle
onderdelen binnen Norschoten.

10. PR en communicatie
Ook door de COVID-pandemie
investeerden we extra in
professionalisering van de
communicatieafdeling. Een
strategisch communicatieplan is
opgeleverd in 2020 waar we de
komende jaren uitvoering aan zullen
(moeten) geven. Een nieuwe
uitstraling en schrijfstijl zijn hier
onderdeel van.
11. I&A
We optimaliseren het borgen en
uitbreiden van informatieveiligheid
verder in de werkprocessen. Dat
moet ook. Het is continu in
ontwikkeling, we volgen dit op de
voet en implementeren waar nodig.
Wanneer we over automatisering
spreken, ligt de focus de komende
jaren op identiteitsmanagement en
accessmanagement.

12. Financieel beleid
Ook binnen het kader van de
financiën (begroting/jaarrekening/AO/
IC) werken we continu aan
verbetering en efficiency. Norschoten
blijft financieel gezond en voldoet
aan de gestelde externe kaders van
waarborgfonds, gemeenten,
zorgkantoren, zorgverzekeraars,
banken en overige financiers.

Ten slotte
Ambities vallen niet uit de lucht. Er liggen dromen en vele vooronderzoeken
aan ten grondslag. Deze strategische koers schreven we om samen scherp te
houden waar we met onze prachtige zorgorganisatie naartoe koersen.
Uiteraard zijn er veel zaken dagelijks aan de orde die niet in een
strategienotitie benoemd hoeven te worden. En natuurlijk gaan concrete
voorstellen op basis van deze strategische koers langs de afgesproken weg
voor advies naar onze adviesorganen en onze raad van toezicht.
De frisse wind die Norschoten door het zorglandschap wil laten waaien,
blazen we samen aan. Vanuit ons geloof in God en onze verantwoordelijkheid
als rentmeester willen we samen, ieder vanuit onze eigen plek en functie,
zorgen voor onze cliënt, voor onze collega en voor Norschoten.
Maart 2021
Karin Breuker
Raad van Bestuur
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