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Jaarplan 2023: Versterken van menswaardige zorg 
 
 
We willen menswaardige zorg bieden aan mensen met een verstandelijke beperking. Zodat zij zoveel 
mogelijk het gewone leven ervaren. We schieten niet door in wantrouwen of beheersing, maar zien de 
mens. We geloven in nabijheid, we zijn betrouwbaar, we zorgen voor een veilige omgeving en zijn 
bescheiden en trots 
 
Vanuit onze waarden kijken we niet alleen naar de cliënt, maar ook naar de medewerker. Zonder vitale, 
gemotiveerde en bekwame medewerkers kan ASVZ geen kwaliteit van zorg bieden. De komende jaren 
staan in het teken van het versterken van de waardegedreven organisatie. 
 
Het is een tijd met veel ICT-veranderingen. Alle nieuwe apps, systemen en technologische snufjes zijn 
vooral een middel om ons te ondersteunen bij het bieden van menswaardige zorg. Ze helpen ons bij het 
in de praktijk brengen van onze waarden. Op die manier willen we de zorg verbeteren en innoveren. 
 
Er is een visuele weergave die je in één oogopslag laat zien waar we aan willen werken. Dit jaarplan is 
bedoeld ter inspiratie voor de hele organisatie. Het kan heel goed zijn dat er op jouw locatie andere 
thema’s spelen. Bespreek dit met cliënten en elkaar en maak je eigen jaarplan. 
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Menswaardige zorg, het gewone leven ervaren. 
Mensen hebben recht op perspectief en invloed op hun eigen leven. 

We willen menswaardige zorg en onvoorwaardelijke begeleiding bieden aan mensen met een beperking. 
Zodat zij zoveel mogelijk het gewone leven ervaren. Met alles wat daarbij hoort: een fijne plek om te 
wonen, mensen om je heen die je kunt vertrouwen, school of werk, vrije tijd. Dat lijkt vanzelfsprekend en 
eenvoudig, maar is het niet altijd. 
 
1. Van dagbesteding naar betekenisvol werk 
Bij het gewone leven ervaren hoort een betekenisvolle daginvulling of werk. We willen meer plekken 
creëren, binnen en buiten ASVZ, met arbeidsmatige werkzaamheden. Daarbij willen we leren in de 
praktijk stimuleren. Zo kunnen cliënten binnen ASVZ aan de slag samen met een vakkracht in het 
groenonderhoud, schoonmaak of het geven van kookworkshops. We willen meer cliënten met een 
afgeronde opleiding MBO zorg werk bieden als begeleider voor andere cliënten. Maar ook buiten ASVZ 
zien we nog volop mogelijkheden zoals bij sportverenigingen, buurthuizen, verzorgingshuizen, horeca 
etc. Met elkaar hebben we een uitgebreid netwerk van gemeentes, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties die we kunnen benutten. 
 
In 2023 besteden we extra aandacht aan de afstemming tussen wonen en werk/dagbesteding. Plan 
besprekingen en evaluaties plannen we jaarlijks vooruit en gaan altijd door. We zetten binnen 
dagbesteding leerateliers op waar we een groep stagiaires en leerlingen laten leren in de praktijk. Op 
deze manier willen we medewerkers aan ons binden.  
Voor sommige cliënten is het fijn om dagbesteding te hebben in hun vertrouwde omgeving op de woning. 
Vanuit de behoeften van cliënten willen we bekijken wanneer dit succesvol is, wat hier voor nodig is en of 
we dit op meer locaties kunnen aanbieden. 
 
2. Talentontwikkeling van cliënten 
Binnen ASVZ zijn er voor cliënten verschillende mogelijkheden voor talentontwikkeling. Die 
mogelijkheden willen we voor cliënten en medewerkers beter zichtbaar maken op één plek. Ook willen we 
trainingen vaker en in de verschillende regio’s aanbieden. In 2023 breiden we het aanbod aan trainingen 
en cursussen uit. Ook komt er een vitaliteitsprogramma van cliënten voor cliënten.  
Voor meer informatie kan je terecht bij de collega’s van talentontwikkeling en/of de coaches educatie. 

 
Ervaringsdeskundigheid  
We maken steeds meer gebruik van ervaringsdeskundigheid. We willen de groep met 
ervaringsdeskundigen daarom uitbreiden. Vanaf 1 januari 2023 zetten we ervaringsdeskundigen in bij de 
beeldzorgcentrale. Ook willen we graag dat cliënten als digimaatje aan de slag gaan. 

 
Vrijwilligerswerk 
Kijk hoe cliënten een bijdrage kunnen leveren aan het netwerk van anderen. Als goede buur of als 
vrijwilliger bij een vereniging, of voor andere cliënten. Zo ontstaan er mooie verbindingen tussen mensen 
die betekenis hebben en kunnen cliënten hun talenten benutten en verder ontwikkelen. Op ZLIM staat 
een workshop “sociale rol versterking”, die hier over gaat. 
 
3. Cliënten beter informeren 
Eén digitale ingang voor alle informatie voor cliënten 
Internet is onderdeel van het gewone leven. Een groot gedeelte van de dag zijn we online en is (alle) 
informatie beschikbaar. In 2023 starten we met Caren Zorgt (cliëntportaal ECD) en de voorbereidingen 
voor een sociaal intranet voor cliënten. Dit is een website vergelijkbaar met ‘mijn ASVZ’ voor 
medewerkers. Al het aanbod van werk, scholing en dagbesteding voor cliënten is er te vinden. Er staat 
informatie op voor cliënten over thema’s, handige apps, nieuws van de locatie, de regio en van de 
organisatie. Ook kunnen cliënten via deze ingang terecht bij de informatie uit hun dossier. 
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Thema’s voor 2023 
Om mee te kunnen praten is het belangrijk dat cliënten relevante informatie krijgen. Een klankbordgroep 
van cliënten vindt de volgende thema’s voor 2023 belangrijk: privacy, hygiëne, gezonde voeding en 
bewegen en het omgaan met ongewenst gedrag. Het zijn mooie thema’s om op de locaties te bespreken 
tijdens bewoners overleggen. Ook in de tijdschriften van ASVZ zal aandacht zijn voor deze thema’s.  

 
MIP en cliënten 
Ter voorkoming van incidenten is het volgen van de weerbaarheidstraining belangrijk.  Niet alleen voor 
medewerkers, maar we willen graag dat cliënten, daar waar mogelijk een deel van de training aansluiten. 
Ook willen we dat cliënten incidenten kunnen melden en zo hun kijk op incidenten kunnen geven. Dit 
helpt bij de verdere analyse en het samen komen tot verbeteringen. Tenslotte willen we de mogelijkheden 
omtrent nazorg voor cliënten meer bekendheid geven. 
 
4. Levensverhaal 
Op elke locatie krijgen cliënten in hun leven te maken met verschillende begeleiders. We willen graag in 
2023 de aandacht vestigen op het levensverhaal van cliënten, zodat dit niet verloren gaat met een 
wisseling van begeleider. In 2023 organiseren we een inspiratiedag rondom het levensverhaal van 
cliënten. Voor cliënten die meelezen in hun dossierkunnen vanaf 2023 ook “mijn verhaal” in vullen via 
Caren zorgt. Ze kunnen zelf kiezen om deze informatie te delen met begeleiders. 
 
5. Moreel beraad 
Elke dag willen we het goede doen voor cliënten. Dit maakt dat je soms voor ingewikkelde dillema’s komt 
te staan. Het is belangrijk om dan even met elkaar stil te staan en te vertragen. Een goed middel om dat 
te doen is door het organiseren van een moreel beraad. Het levert vaak verrassende inzichten op die je 
verder kunnen helpen. Veel voorkomende onderwerpen voor een moreel beraad zijn: medisch ingrijpen, 
privacy, onvrijwillige zorg en zorgtechnologie. In 2023 besteden we extra aandacht hebben aan ethische 
vragen vanuit medewerkers en het personeelsbeleid. Ook kijken we naar de mogelijkheden voor cliënten 
om deel te nemen of zelf een moreel beraad aan te vragen. 
 
6. Hoe mediawijs ben jij?   
De fysieke wereld en de online wereld lopen door elkaar heen. Digitale media bieden veel kansen, maar 
ook risico’s. Medewerkers en orthopedagogen hebben niet altijd zicht op hoe cliënten zich in de online 
wereld bewegen. Daardoor kom je vaak pas in actie als er problemen zijn. Dat is jammer. We willen meer 
zicht krijgen op ondersteuningsvragen van cliënten. Digitaal mediagebruik moet een onderwerp zijn van 
de dagelijkse begeleiding. Ga daarom met cliënten en medewerkers in gesprek over de kansen en 
risico’s van digitale media. In 2023 komt er een uitbreiding van het media jungle spel, leuk om samen met 
cliënten en begeleiders te spelen! 
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We geloven in nabijheid; we doen het samen 
Kwaliteit van bestaan komt tot stand in de interactie van de mens met zijn omgeving. Mensen hebben 
andere mensen nodig om mens te worden en blijven. Persoonlijke ontwikkeling krijgt betekenis door 
samenwerking in het dagelijks leven. Onvoorwaardelijke begeleiding komt tegemoet aan erkenning en 
waardering 
 
1. Waardegedreven werken versterken op basis van missie en visie 
Het bieden van menswaardige zorg doen we door te kijken naar behoeften van mensen, het bieden van 
betekenisvolle daginvulling en onvoorwaardelijke begeleiding. De begeleiding organiseren we 
verbindend. We schieten niet door in wantrouwen of beheersing, maar zien de mens. Bij alles wat we 
doen zijn onze waarden het uitgangspunt. We zijn trots op de voorbeelden die we elke dag zien in de 
praktijk. 
 
Sectormanagers en orthopedagogen nemen de regie om binnen de sectoren en de teams in 2023 het 
gesprek te voeren over de invulling van deze waarden. Welke ontwikkelverlangens stel je met elkaar 
vast? Hoe gaan we daar invulling aan geven? En hoe volgen we de acties die we bedenken? Gebruik 
hierbij naast de behandelmethodieken ook de in 2023 vernieuwde gedragscode. We vragen daarbij extra 
aandacht voor het versterken van de sociale veiligheid binnen teams en het bespreekbaar maken van 
ongewenste situaties. 
 
Binnen ASVZ zetten we verschillende methodieken in om betekenis te geven aan de waarden. Deze 
methodieken staan niet stil en ontwikkelen zich verder.  
 
Triple-C 
De Triple-C werkplaats biedt verschillende programma’s om medewerkers, leidinggevenden en 
behandelaren te ondersteunen bij het werken volgens Triple-C. In 2023 breiden we het Triple-C 
programma sector voor sector verder uit naar de reguliere sectoren. Sector voor sector gaat er van uit dat 
je vakmanschap leert in de praktijk, van ervaren mensen die je coachen. Dit betekent dat een sector waar 
ze werken met Triple-C een andere sector met buddy’s gaat ondersteunen bij het inzetten of verstevigen 
van Triple-C.  
 
In 2023 starten we daarnaast met een Triple-C ontwikkel team. Dit is een pilot waarbij we 30 ervaren 
medewerkers (persoonlijk begeleiders en teamleiders) inzetten op locaties waar we de visie willen 
verstevigen. 
 
Ook komt er een vervolgonderzoek naar de effectiviteit van Triple-C. We willen weten in welke mate en 
op welke manier Triple-C bijdraagt aan het vergroten van gehechtheidsgedrag en daarmee het 
verminderen van probleemgedrag. 
 
LACCS  
De coaches behandeling breiden we uit met iemand die vanuit LACCS achtergrond kan aansluiten op 
plekken waar we met LACCS willen werken in relatie tot de Triple-C en organisatiewaarden. 
 
Houvast 
Binnen Ondersteuning Thuis maken we gebruik van Houvast. In 2023 maken we de methodiek integraal 
onderdeel van het gezinsplan in het nieuwe ECD. Ook ondersteunen we de uitwisseling tussen regio’s 
zodat we de methodiek overal op dezelfde wijze gebruiken.  
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Methodisch vasthouden 
Om niet alleen het goede gesprek te houden, maar ook methodisch te werken aan de invulling van de 
waarden maken we de volgende afspraken: 
 

• We gaan methodischer werken door meer te werken met de Triple-C systemetrie en de zelfscan. 

• We werken volgens de jaarplanner. Onderwerpen die daar in benoemd staan bespreken we in 
sectoroverleggen, zorg- en team overleggen en/of bewonersvergaderingen. 

• Planbesprekingen doen we samen met wonen, dagbesteding, nachtzorg en andere disciplines. We 
plannen deze ruim vooruit, zodat iedereen kan aansluiten. We laten planbesprekingen altijd door 
gaan.  

• Sectormanagers, orthopedagogen en teamleiders kijken naar de invulling van de dagprogramma’s. 
Sluiten deze aan bij de behoeften van cliënten? Bieden ze voldoende houvast om te werken aan 
menswaardige zorg?  

• We voeren quick scans uit, waarbij we kijken naar de menswaardige omgeving, begeleiding van 
cliënten, het netwerk en het functioneren van het team. Ze maken inzichtelijk hoe we betekenis geven 
aan de waarden. We zijn betrouwbaar en voeren de gemaakte planning uit. 

• We organiseren overlegmomenten tussen kleine groepen sectormanagers om elkaar te bevragen op 
de voortgang van de gemaakte afspraken en de uitwerking van de ontwikkelverlangens van de 
sectoren en teams. 

• We verbeteren de borging van de behandelmethodieken in het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). 
We komen met een pilot in drie sectoren met een KMS waarin meer eigen regie en reflecteren 
centraal staat. Ook willen we instrumenten vereenvoudigen. 

 
2. Voldoende betrokken, bevlogen en bekwame medewerkers 
Vanuit de waarden van ASVZ willen we cliënten nabijheid en onvoorwaardelijk ondersteuning bieden. Dit 
lukt alleen als we voldoende betrokken, bevlogen en bekwame medewerkers hebben die zich voor 
langere tijd aan een locatie en ASVZ willen binden. De krapte op de arbeidsmarkt, het verzuim en de 
stijging van de inzet van personeel niet in loondienst maakt dat dit onder druk staat. 

 
Behouden van medewerkers 

Vergroten contracturen/uitbreiding diensten 
Door een samenwerking tussen de verschillende soorten zorg (dagbesteding, wonen en Ondersteuning 
Thuis) kunnen we grotere dienstverbanden en langere diensten aanbieden. Ook vergroten we hiermee de 
ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers. Dit resulteert hopelijk in het vergroten van contracten. 
 
Zelfroosteren 
We willen de interne flexibiliteit verbeteren door het benutten van een meer centrale coördinatie van de 
capaciteitsplanning. We vergroten de regionale inzichten in planningen en roosters. Zo kunnen we 
sectoren beter ondersteunen bij het efficiënt en gezond roosteren. Verder willen we in 2023 de regie op 
het eigen rooster vergroten door binnen heel ASVZ te starten met zelfroosteren. 
 
Verzuim 
We willen het verzuim terugdringen door onze visie op verzuim en duurzame inzetbaarheid te versterken. 
In 2023 starten we met een nieuwe arbodienst die hierbij gaat ondersteunen. We streven naar een 
voortschrijdend verzuimpercentage (verzuim over afgelopen 12 maanden) dat lager ligt dan het landelijk 
gemiddelde. 
 
Uitstroom 
We willen meer inzicht krijgen in waarom medewerkers bij ASVZ vertrekken. We verbeteren daarom de 
exit tool. We gaan meer gesprekken voeren vanuit de afdeling M&O. Met deze kennis kunnen we meer 
specifiek acties uitzetten om medewerkers te behouden voor ASVZ. 
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We zien dat bij bepaalde groepen medewerkers( bijvoorbeeld persoonlijk begeleiders van buiten de 
organisatie en medewerkers kort in dienst) de uitstroom groter is. Door middel van onderzoek en daarop 
gebaseerde specifieke ondersteuning willen deze medewerkers behouden bij ASVZ. 
 
Financiële hulp 
Medewerkers die financieel in de knel zitten willen we ondersteunen door middel van een budgetcoach. 
In 2023 starten we een solidariteitsfonds waarbij we éénmalig financiële hulp bieden die door samenloop 
van en/of onvoorziene omstandigheden in financiële problemen zijn gekomen of dreigen te komen. 
 
Aandacht voor elkaar 
Als medewerkers werkplezier ervaren komt dit zeker ten goede aan de zorg voor cliënten. Het is daarom 
belangrijk dat we aandacht blijven hebben voor elkaar.  
 
Versterken van de positie van meewerkend teamleider 
We willen de ontwikkelmogelijkheden voor teamleiders versterken door niveaudifferentiatie in de functie 
van teamleider. Dit gekoppeld aan opleidingsmogelijkheden en uitbreiding van taken.  We verwachten dat 
dit leidt tot meer medewerkerstevredenheid, een lager verzuim en verloop en daarmee tot betere zorg. 
 
Werven nieuwe betrokken en bevlogen medewerkers 
De meeste nieuwe medewerkers trekken we aan door de enthousiaste verhalen van huidige 
medewerkers, vrijwilligers, ouders/verwanten of cliënten. Samen hebben we een groot netwerk dat we 
kunnen inzetten voor het werven van collega’s.  
 
We komen met creatieve oplossingen om de instroom te vergroten. Zo denken we aan het opleiden en 
inzetten van bv statushouders, ouderen en cliënten. Daarnaast verbeteren en versnellen we het werving- 
en selectie proces van medewerkers. 
 
3. Opleiden en talentontwikkeling medewerkers  
Leven lang leren 
Om met plezier je werk te blijven doen is het belangrijk dat medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen. 
We stimuleren alle medewerkers in ‘een leven lang leren’ en bieden daarvoor mogelijkheden via 
scholingen, coaching, leergangen, leiderschapstrajecten, e-learnings, podcasts, e-books. Naast de 
verplichte scholingen, heeft iedere medewerker vier dagdelen voor bij- en nascholing. Daarnaast bieden 
we medewerkers drie dagen extra om in te zetten voor extra teamdagen of persoonlijke ontwikkeling. 
 
Verschillende generaties 
Binnen ASVZ werken verschillende generaties. die zich vaak in verschillende levensfases bevinden. We 
willen het beste halen uit alle generaties. Hoe maken jullie binnen je team gebruik van elkaars 
kwaliteiten? En hoe ondersteunen jullie elkaar bij de verschillende levensfases? Ga hierover met elkaar in 
gesprek. We hebben hiervoor verschillende middelen ter ondersteuning zoals een workshop wat doet je 
leeftijd er toe, blik op de toekomst, een vlootschouw. Vraag er naar bij je HR adviseur. 

 
Jonge generatie (Generatie Z) 
We willen de doorstroom van gekwalificeerde jonge medewerkers verbeteren door het vergroten van de 
kans dat medewerkers hun opleiding succesvol afronden. Dit vraagt een betere afstemming tussen 
opleiding en de werk en privé situatie van medewerkers. We willen daarnaast werkbegeleiders bewuster 
maken van de behoeften en thema’s die bij de jongere medewerkers spelen. Om op deze manier deze 
generatie medewerkers aan ASVZ te verbinden. 
De talenten van de jongere generatie komen goed van pas bij alle digitale veranderingen in 2023 en 
verder. ASVZ heeft digimaatjes die helpen bij het digivaardig maken van medewerkers. Voor 2023 
betekent dit zij ondersteunen bij alle veranderingen van ICT systemen. We willen dit verbreden naar hoe 
ondersteun je medewerkers bij het begeleiden van cliënten met alle digitale media en zorgtechnologie.  
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4. Samen met het netwerk 

Het is belangrijk om mensen in je omgeving te hebben bij wie je terecht kan. Het is fijn om samen met 
familie, vrienden, buren, vrijwilligers, en anderen op te kunnen trekken en wat voor elkaar kan betekenen. 
Samen maken we menswaardige zorg. 

 
Cliënten en ouders/verwanten praten mee 
We willen dat alle cliënten en ouders/verwanten kunnen meepraten. Daarom gaan we in 2023 meer 
achterban-raadplegingen organiseren. Zo verbeteren we ook de uitwisseling tussen de sectorale 
cliëntenraden, regioraden en de centrale cliëntenraad.  
We vragen cliënten en ouders/verwanten regelmatig wat er goed gaat en wat er beter kan. Eén keer in de 
drie jaar meten we de tevredenheid in een onderzoek. In 2023 ontvangen cliënten en ouders/verwanten 
hiervoor een uitnodiging. De resultaten van het onderzoek en eventuele vervolgacties koppelen we terug 
aan cliënten en/of ouders/verwanten. Dit kan tijdens een plan bespreking, maar ook op een ander 
moment. 

 
Relatie verstevigen 
Voor 2023 willen we kijken hoe we na een periode van beperkende maatregelen de relatie met het 
netwerk kunnen verstevigen. Het netwerk wil en kan vaak een steentje bijdragen, als we het maar 
bespreken. We kunnen het netwerk ook ondersteunen met scholingen, e-books, e-learnings etc. Maak dit 
een onderwerp van gesprek tijdens de jaarlijkse ontmoeting.  

 
Vrijwilligers 
Wist je dat 80% van de nieuwe vrijwilligers uit ons eigen sociaal en professioneel netwerk komen. Maak 
dus gebruik van je eigen netwerk of dat van de cliënt en ga op zoek naar die juiste match. 
Op de sociaal intranetpagina van het informeel netwerk kan je meer informatie en ideeën vinden voor het 
versterken van het netwerk. 
 
5. Verbinding versterken tussen het sociaal domein en langdurige zorg 

Veel nieuwe contracten met gemeenten starten per 1 januari 2023. We werken daarbij meer vanuit 
samenwerkingsverbanden met andere organisaties. Dit betekent afstemming met externe partners. Maar 
ook vraagt dit om aanpassing van interne werkprocessen. We kijken in de regio’s goed naar afstemming 
tussen zorg in het sociaal domein en de langdurige zorg. Hiermee kunnen we de zorg in de keten 
verbeteren. In 2023 starten we met een tweede “Break”- woning in de regio Midden-Holland. Het gaat 
hierbij om kortdurende, intensieve, integrale zorg aan jeugdigen zodat we voorkomen dat thuis wonen 
geen optie meer is. 
 
De ontwikkelingen binnen het sociaal domein vragen veel van medewerkers. Medewerkers werken alleen 
in een complexe omgeving. Dat maakt het belangrijk om ontmoetingen en kennissessies te organiseren. 
Medewerkers in het sociaal domein moeten weten welke mogelijkheden ASVZ biedt, voor cliënten en 
medewerkers. 
 
6. Verstevigen van de interne kennisdeling 

Op het visiefestival heb je kunnen ervaren hoeveel deskundigheid er binnen ASVZ is. Wat was er veel te 
halen en te beleven. We willen deze interne kennisdeling versterken door in 2023 de online 
kennisbibliotheek uit te breiden. Ook willen we ervoor zorgen dat de verschillende expertise teams binnen 
ASVZ een duidelijke plek krijgen. Uiteraard kijken we ook in 2023 naar manieren hoe we elkaar kunnen 
ontmoeten om kennis te blijven delen. 
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We zijn betrouwbaar, we hebben een stevige basis 
Samen leven is gebaseerd op respect en wederzijdse afhankelijkheid. 

 
1. Duurzaam financieel gezond blijven 
Door onze goede resultaten uit het verleden behalen we in 2023 een klein positief begrotingsresultaat 
(van circa 1%). Dit komt mede dankzij de compensatie die we vanuit de overheid ontvangen voor de 
inflatie. We zien dat de uitgaven aan ‘personeel niet in loondienst’ stijgen. Ook het verzuim drukt op de 
financiële middelen. Voldoende bevlogen en bekwame medewerkers is het belangrijkste speerpunt om 
goede zorg te bieden en financieel gezond te blijven. Daarnaast blijven we ons inspannen om de 
inkomsten veilig te stellen. Voor 2023 komt er een nieuwe vorm van managementrapportage die moet 
helpen bij het versterken van de permanente budgetbeheersing. 
 
2. Technologie en innovatie 
Technologie en innovatie moeten ons helpen een aantrekkelijke werkgever te zijn die vanuit visie en 
waarden zorg biedt aan cliënten. Het helpt ons aan te sluiten bij de behoeften van cliënten. Ook 
tijdbesparing voor medewerkers is belangrijk. In 2022 hebben we een gezamenlijke ambitie rond 
innovatie opgesteld. Tevens hebben we gekeken naar 3 horizonnen voor innovaties. Die gaan we in 2023 
verder uitwerken. Ook maken we afspraken rondom de werkwijze van de verschillende soorten 
innovaties. 
 
 

Horizon Kenmerken Voorbeelden binnen ASVZ 

1: korte 
termijn (0-
1,5 jaar) 

Bewezen technologie, is 
beschikbaar. Gaat er 
vooral om hoe je deze in 
de organisatie brengt. Zijn 
vaak kleine projecten. 
Eureka heeft veel van 
deze projecten 

• ONS en Caren Zorgt (start april 2023) en aanvullende functionaliteiten 
(2024).  

• Starten met zelfroosteren voor gehele organisatie (2023)  

• Digitaal aftekenen medicatie (start 2023) 

• Slim incontinentiemateriaal (pilot in 2023) 

• Eureka uitleen producten (continu proces met nieuwe technologie) 

• Zorgtechnologie op maat (continu proces) 

2: 
Middellange 
termijn (1,5-
3 jaar) 

Innovatieprojecten 
(pilots)voor nieuwe 
oplossingen op basis van 
huidige behoefte 

• Vernieuwd uitluistersysteem (AB3): start uitrol in 2022, afronding in 2023 

• B-appy: een app die we in een expertise netwerk met andere organisaties 
ontwikkelen over positieve gezondheid. 

• Zonder contant geld betalen (cashless) Gestart in 2022, verdere uitrol in 
2023) 

• Beeldzorg: start 2017, 2023 aansluiting externe organisaties. 

3: Langere 
termijn (3-5 
jaar) 

Proeftuinen met langere 
doorlooptijd en meerdere 
partners 

• Smartwork: start 2019. In 2022 zijn alle teams er mee gaan werken. In 2023 
volgt strategische evaluatie. 

• Opvoedrobot FLoo: in ontwikkelfase samen met externe partners. 
 

 
Een nieuw elektronisch cliënten dossier 
Snel, gebruiksvriendelijk en overzichtelijk. Dat is het nieuwe elektronisch cliëntendossier ONS. Vanaf 1 
april 2023 gaan we alle cliëntgegevens daarin verzamelen. ONS dwingt ons om processen te 
vereenvoudigen en te standaardiseren. Gelukkig kunnen we veel van de informatie uit Plancare 2 
automatisch overzetten naar ONS. Op die manier staat vanaf 1 april alle informatie voor medewerkers en 
cliënten klaar. We ondersteunen medewerkers bij deze overgang. Er zijn e-learnings, werkinstructies en 
natuurlijk de digimaatjes.  
Het betekent ook dat we overstappen naar een nieuw portaal waar cliënten kunnen meelezen in het 
dossier (Caren Zorgt). De cliënt of wettelijk vertegenwoordiger mag straks zelf beslissen met wie ze 
informatie uit het dossier willen delen. Ook komt er meer ruimte voor cliënten om zelf hun eigen verhaal 
toe te voegen, wat helpt om samen te werken aan de ondersteuningsvragen van cliënten. 
 
Verbeteren van de werkwijze voor nieuwe zorgvragen 
Gelijktijdig met de in gebruikname van ONS richten we ons op de doorontwikkeling van een nieuw 
systeem dat ondersteunt bij de nieuwe zorgvragen van cliënten . Met dit nieuwe systeem kunnen we 
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beter ondersteunen bij het aanmelden van cliënten, het wachtlijstbeheer en het starten van de juiste zorg. 
We willen de wachttijd voor cliënten verkorten en altijd kunnen starten met een geldige financiering. We 
verbeteren hiermee het inzicht in de open plekken. 
 
Beter uitluisteren met vernieuwde uitluistersysteem 
We gunnen alle cliënten een goede nachtrust. In 2023 gaan alle locaties over naar een nieuwe versie van 
het uitluistersysteem voor de nacht. Hiermee kunnen we betere nachtzorg bieden. Hoe? Door slim te 
filteren, prioriteiten aan te geven en geluidsmeldingen visueel te maken. Het systeem helpt ons sneller en 
beter te reageren en de best passende zorg te bieden. In het eerste kwartaal gaan we door met het 
vervangen van de hardware op de locaties. Daarna bepalen we voor iedere cliënt, in overleg met de 
woning, cliënt en ouder/verwant de inrichting van het systeem. Eind 2023 kunnen we op alle locaties 
uitluisteren met het nieuwe systeem. 
 
Beeldzorg 
We zien een groei in het aantal gesprekken en de belfrequentie binnen de beeldzorgcentrale. We gaan 
daarom de capaciteit uitbreiden. Dit doen we onder andere met cliënten. We gaan beeldzorg aanbieden 
aan externe partners en in samenwerkingsverbanden. 
 
Geen contant geld meer op locaties 
We stoppen met contant geld op locaties/ woningen. We stappen over naar digitaal met een bankpas. 
Het bijhouden van alle bonnetjes behoort daarmee tot het verleden. De eerste locaties maken al gebruik 
van Cashless; de overige locaties gaan de eerste helft van 2023 over.  

Veilige omgeving 
Een menswaardige omgeving nodigt uit tot menselijk gedrag. 

1. Duurzame zorg 
ASVZ heeft de ‘Green Deal Duurzame Zorg 3.0’ (GDDZ) getekend. Dit betekent dat we werken aan het 
halveren van de CO2-uitstoot, het voorkomen en scheiden van afval en het schoonhouden van water. Het 
bevorderen van de gezondheid is een nieuw thema, daar hoort een gezonde leefomgeving ook bij. Om dit 
alles te realiseren is het nodig om kennis te vergroten en bewustwording te stimuleren.   
Om van ASVZ een duurzame organisatie te maken is het belangrijk dat iedereen meedoet: Alleen samen 
lukt het! Duurzaamheid maakt onderdeel uit van het dagelijks leven en werk. We vragen dan ook aan alle 
locaties en afdelingen om een duurzaamheidsactie voor 2023 op te zetten. Bedenk een uitdagende actie, 
bijvoorbeeld rondom het verminderen van afval, het slimmer gebruiken van spullen (delen, lenen, 
hergebruiken), het verminderen van energie- of waterverbruik, een gezonde(re) leefstijl en/of duurzamer 
eten, etc. 
Inspireer anderen en stuur jouw verhalen, foto’s, vlogs en blogs, vragen en suggesties naar 
duurzaamheid@asvz.nl. Ook kan je via dit mail adres de IdeaGame duurzaamheid aanvragen. Zo helpen 
we elkaar. 
 
Een fijne plek om te wonen en/of werken 
Voor een fijne woon- en werkomgeving is het belangrijk dat we gebouwen goed onderhouden. We willen 
dan ook graag de kwaliteit van een locatie nog verder verbeteren; van groeps- naar individueel sanitair of 
betere doorgangen voor rolstoelen. Gebouwen verduurzamen hoort daar ook bij. Dit maakt dat we in 
2023 een integraal en duurzaam meerjaren onderhoudsplanning maken.In de periode 2023-2026 willen 
we voor een deel van de cliënten een nieuwe woon/werkplek realiseren. Dit gaat dan zowel om 
uitbreiding als vervanging van bestaande woningen. 
 

2. Rookvrij 
ASVZ is op weg naar een rookvrij 2023. Bij de ingangen van gebouwen en op het terras roken we niet 
meer. Stap voor stap wordt dat het beeld waaraan we gewend raken. We hebben afgesproken in het 
bijzijn van cliënten niet meer te roken (zie beleid middelengebruik). Dit lukt nog niet overal. Hoe gaat jouw 
team dat waarmaken in 2023? Wat heb je daarvoor nodig? De coaches educatie hebben materialen voor 
cliënten die willen stoppen met roken. Voor medewerkers is er een training “stoppen met roken”. 
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3. Verstevigen van de diensten van de afdeling Informatisering en Automatisering (I&A) 

Eind 2022 is de volledige ICT-omgeving verhuisd. In 2023 gaan we verder met het verstevigen van de 
dienstverlening. Zo gaan we aan de slag met: 

• Het verbeteren van de digitale werkplek; het vernieuwen van het netwerk. Dit betekent meer snelheid 
en stabiliteit. De mogelijkheden van het online samenwerken, o.a. met Teams kunnen we dan 
uitbreiden. 

• Het uitbreiden van het kwaliteitsmanagementsysteem in Zenya met: RI&E, audits, 
informatiebeveiliging, MIP voor cliënten. In 2024 volgt de systemetrie, teamreflector en zelfscan. 

• ICT servicepunten op de grote locaties. 

• Het, zonder tussenkomst van de servicedesk, aanvragen doen en standaard wijzigingen doorgeven. 

• Het stroomlijnen van de processen in dienst, mutaties en uit dienst ten aanzien van de toegang tot 
digitale middelen en systemen. 

• Het inrichten en verbeteren van I&A beheerprocessen. 

• Het (her)inrichten van de processen rondom leveranciersmanagement. 

• Onderzoek naar opslag van beelden, HR en financiële applicaties. 

• Het uitvoeren van testen op het applicatielandschap zoals dit na ontvlechting van Carante Groep is 
neergezet. 

 
 

Bescheiden en trots 
Persoonlijke ontwikkeling krijgt betekenis door samenwerking in het dagelijks leven. 

We zijn bescheiden, omdat we elke dag ervaren dat we er nog lang niet zijn. We hebben samen nog veel 
te leren om onze zorg, ondersteuning en behandeling nog beter te maken. Deze bescheidenheid gaat 
hand in hand met trots op wat we bereiken. Steeds meer externe partijen vragen ons om dat wat we 
bereiken met hen te delen. We ondersteunen steeds meer andere organisaties bij het inzetten van Triple-
C. Ook binnen het sociale domein zien we dat gemeenten en andere zorgorganisaties ons zien als een 
stevige en betrouwbare partner. 
 
Voor 2023 willen we je vragen wat maakt je trots en hoe kan je dit delen met andere collega’s of mensen 
uit je netwerk. Kijk nog eens terug op 2022, wat we samen allemaal bereikt hebben. 



Wil je meer 

weten?

Stuur een e-mail

info@asvz.nl

0184 - 49 12 00

Of bel naar:


