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Jaarplan 2022: Vernieuwde beweging 
 
Onze kijk op zorg? Samen aanpakken. Met open blik. En vooral, kijken naar wat wél kan. 
 
Corona heeft de wereld de afgelopen twee jaar stilgezet. De maakbaarheid van menswaardige zorg en 
het gewone leven is op de proef gesteld. Hoewel we bij ASVZ altijd denken in mogelijkheden, wil dit niet 
zeggen dat we de pijn en het verdriet niet zien. Het is juist nu belangrijk om er voor elkaar te zijn, om 
nabijheid te bieden aan cliënten en medewerkers. Die menswaardigheid, dat is de sleutel tot het ervaren 
van het gewone leven. 

In 2021 hebben we noodgedwongen een pas op de plaats gemaakt. Die pas op de plaats maakte 
kwetsbaar en gaf stof tot nadenken. We hebben ervaren hoe we met verschillende afdelingen binnen 
ASVZ (Wonen, Dagbesteding, Ondersteuning Thuis, ondersteunende diensten) op een andere manier 
kunnen samenwerken. We weten beter wat voor iedere cliënt een zinvolle daginvulling is. En we hebben 
nieuwe technologie ontdekt. 

Een pas op de plaats zorgt voor vernieuwde beweging. Met die vernieuwde beweging gaan we in 2022 
aan de slag door: 

 de waardegedreven organisatie te versterken; 
 werkplezier te stimuleren; 
 verzuim terug te dringen; 
 registratiesystemen gebruiksvriendelijker maken; 
 betrokkenheid van cliënten bij de dagelijkse zorg vergroten. 

Dit jaarplan 2022 is opgebouwd aan de hand van de waarden van ASVZ. De visuele weergave van het 
jaarplan laat in één oogopslag zien waar we aan willen werken. Voor verdere verdieping kan je  dit 
document lezen. 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 collega’s en cliënten en maak je eigen 
jaarplan. Leg de verbeteracties vast in het verbeterportaal en rapporteer over de voortgang. 
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Het gewone leven ervaren, de cliënt staat centraal 
 
Samen werken aan 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 dat is het niet. 
 
1. Iedereen heeft talenten: talentontwikkeling van cliënten 

Ken en ontwikkel de talenten van cliënten 
Iedereen heeft talenten. Door je talenten te ontdekken of verder te ontwikkelen groei je als mens. Veel 
talenten van cliënten zijn niet altijd bekend en zichtbaar. Ken jij de talenten van de cliënten die jij 
begeleidt? Weet je welke talenten cliënten graag verder willen ontwikkelen? Weet je hoe jij ze daarbij kan 
ondersteunen? Kijk op www.stras.nl alle mogelijkheden om bijvoorbeeld een training, workshop of cursus 
te volgen. Of kijk met elkaar hoe je de talenten van cliënten op het werk/ dagbesteding kan ontwikkelen. 
Of misschien is een MBO opleiding wel iets voor één van je cliënten.  
 
Nieuwe trainingen voor cliënten 
In 2022 ontwikkelen we twee nieuwe trainingen die cliënten en begeleiders samen kunnen volgen: 
 Training “oud en wijs” voor de ouder wordende cliënten  
 Training privacy 
 
Centrale plek voor scholing en talentontwikkeling van cliënten  
Voor juli 2022 ligt er een voorstel voor een (digitale) plek waar al het aanbod van werk, scholing en 
dagbesteding voor cliënten te vinden is. Ook presenteren cliënten er hun talenten om zo een goede 
match te maken met zinvol werk/ dagbesteding of invulling van vrije tijd. Voor cliënten moet deze plek 
vanuit één ingang samen met dossierinformatie, nieuws van de locatie en nieuws vanuit de organisatie te 
vinden zijn.  
 
Ervaringsdeskundigheid versterken 
Bij ASVZ zijn steeds meer cliënten die hun eigen ervaringen inzetten. In 2021 hebben een aantal cliënten 
de opleiding tot ervaringsdeskundige gevolgd bij de Hogeschool Rotterdam. In 2022 gaan deze cliënten 
samen met een coach trainingen geven aan andere cliënten. In 2022 zetten we ervaringsdeskundigheid 
meer structureel in bij werkgroepen, trainingen en opleidingen. 
 

2. Arbeidsmatige dagbesteding 

Bij het gewone leven ervaren hoort een betekenisvolle werk-/ daginvulling. Ook met inachtneming van de 
geldende coronamaatregelen, zijn er bij ASVZ veel mogelijkheden waarmee cliënten dichtbij, zinvol werk 
kunnen doen. Het doel voor 2022 is meer plekken in de eigen organisatie creëren met arbeidsmatige 
werkzaamheden (zoals groenvoorziening, schoonmaak, evenementenpool, receptiewerkzaamheden, 
ondersteunende begeleiding op dagbesteding).  
In 2022 krijgt het coachen van medewerkers en cliënten bij deze arbeidsmatige werkzaamheden extra 
aandacht. Ook gaan we cliënten die een beroepsopleiding willen volgen of gevolgd hebben beter 
informeren over de mogelijkheden voor, tijdens en na de opleiding.  
  

http://www.stras.nl/


Pagina 4 van 10 
 

 
 
3. Betrokkenheid bij  individueel plan vergroten 

 
Meer regie voor cliënten en verwanten bij het individueel plan (IP) 
Invloed hebben op de keuzes die je maakt hoort ook bij het ervaren van het gewone leven. We gaan de 
betrokkenheid van cliënten en verwanten vergroten door de inzet van ervaringsdeskundigen. Zij kunnen 
helpen bij het vergroten van de bewustwording van cliënten, begeleiders en behandelaren. We gaan de 
dialoog aan met cliënten en verwanten. Zij kunnen zelf aangeven hoe ze betrokken willen zijn, wat ze 
belangrijk vinden en met wie ze het plan willen bespreken.  
 
Ouders krijgen meer regie 
Ouders begeleiden hun kinderen een leven lang. Ouders krijgen meer regie in de manier waarop we 
afspraken maken over de zorg en ondersteuning. Het doel is te komen tot een gezamenlijk individueel 
plan. Ouders krijgen de ruimte om hun verhaal te vertellen en daar als medewerkers van te leren. We 
starten een pilot met ouders van cliënten met een ernstige verstandelijke meervoudige beperking 
(EVMB). We vragen hen hoe en met wie ze hun verhaal willen delen.  

Individuele plannen zijn actueel en op orde 
In 2021 zijn er veel individueel plan besprekingen niet doorgegaan. Voor 2022 zorgen we er voor dat alle 
plannen weer actueel en op orde zijn.  

4. Hoe mediawijs ben jij?  

Mediagebruik is onderdeel van het gewone leven. Media bieden op sociaal en creatief gebied veel 
kansen, maar er zijn ook risico’s. Mensen zijn een groot gedeelte van hun (vrije) tijd online. De fysieke 
wereld en de online wereld lopen door elkaar heen. Mediagebruik moet onderdeel van het dagelijks 
gesprek zijn, En ook een onderwerp zijn in de voorbereiding van een individueel plan. Cliënten willen 
graag met begeleiders in gesprek over het gebruik van telefoon en social media door medewerkers. 
Bespreek het bijvoorbeeld in een bewonersoverleg. Er zijn veel hulpmiddelen om hierover het gesprek 
aan te gaan en nodig hier bijvoorbeeld een ervaringsdeskundige bij uit.  

5. Medezeggenschap op de kaart: achterbanraadplegingen 

Corona heeft grote invloed gehad op de doorontwikkeling van medezeggenschap. In 2022 willen we de 
achterban vaker raadplegen om beter te weten hoe cliënten en ouders/ verwanten denken over 
verschillende actuele thema’s. We hopen dat de centrale, sectorale en regio raden het lukt om elkaar te 
blijven vinden voor overleg, zowel fysiek als online passend bij de dan geldende coronamaatregelen. 

6. Onderzoek naar privacy 

Om goede zorg te leveren hebben we informatie over cliënten nodig. Het is goed om kritisch met cliënten 
en medewerkers te kijken naar welke informatie echt nodig is Wat rapporteren we en wie geven we welke 
informatie? Hoe zou ik het vinden als deze informatie gedeeld wordt?  We houden in 2022 een meting 
over privacy onder medewerkers en cliënten. 
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We geloven in nabijheid; we doen het samen 
Mensen hebben mensen nodig, dat geldt voor cliënten maar ook voor medewerkers. Hoe zorgen we in 
tijden van afstand houden dat we nabij blijven? Hoe ondersteunen we cliënten onvoorwaardelijk? Hoe 
houden we aandacht voor medewerkers, cliënten, ouders/ verwanten en hun sociale netwerk?  
 
1. Waardegedreven werken op basis van missie, visie en waarden versterken 

We zijn trots op de voorbeelden die we elke dag in de praktijk zien van een open blik, samen aanpakken 
en onvoorwaardelijk zorg en ondersteuning bieden. We schieten niet door in wantrouwen of beheersing, 
maar zien de mens en blijven bescheiden en trots. Daar blijven we met elkaar aan werken, dat is nooit 
klaar. De komende jaren staan in het teken van het versterken van de waardegedreven organisatie. 
 
Waardegedreven leiderschap 
Teamleiders, managers en orthopedagogen hebben in 2020/2021 het programma waardegedreven 
leiderschap afgerond. De Triple-C werkplaats heeft verschillende programma’s om medewerkers, 
leidinggevenden en behandelaren te ondersteunen bij het werken vanuit de missie, visie en de waarden.  
 
Programma reguliere sectoren 
In de reguliere sectoren zien we dat de zorgvragen van cliënten intensiever worden. Dit brengt 
handelingsverlegenheid met zich mee. Daarom is het belangrijk om ook in deze sectoren het waarden 
gedreven werken te verstevigen. Naast scholing vraagt dit aandacht hebben voor de randvoorwaarden 
zoals overleg en steunstructuren en coaching. Dit doen we door in 2022 een programma te ontwikkelen 
voor de reguliere sectoren, waarbij verschillende ideeën samen komen. We zetten de expertise van de 
Triple-C werkplaats in om dit proces te coördineren. 
 
2. Triple-C werkplaats 

Fysieke locatie 
In 2022 krijgt de Triple-C werkplaats naast een online community ook een fysieke locatie. Om tegemoet 
te komen aan de interne en externe vragen rondom permanente scholing en coaching van Triple-C 
breiden we de capaciteit in 2022 uit.  
 
Vervolgonderzoek Triple-C 
Op 15 oktober 2021 is een promotie onderzoek rondom Triple-C afgerond. Voor 2022 willen we vervolg 
onderzoek starten om zo de validering van Triple-C nog verder te brengen. 
 
Borging Triple-C 
Om de Triple-C behandelvisie te borgen zijn in 2021 de opleidingen gecertificeerd. Voor 2022 willen we 
de borging van Triple-C binnen het kwaliteitssysteem van ASVZ verbeteren. 
 
3. LACCS 

Voor cliënten met een ernstige verstandelijke meervoudige beperking (EVMB) willen we samen met 
managers, teamleiders, LACCS coaches en Zorgondersteuning & Ontwikkeling richting geven aan het 
gebruiken van de LACCS methodiek binnen ASVZ. Samen met ouders/ verwanten, medewerkers en 
behandelaren observeren we cliënten en ontdekken we waar de behoeften van cliënten liggen. De 
daginvulling bieden we meer op maat aan per cliënt. Daarbij onderzoeken we hoe we hierbij meer gebruik 
kunnen maken van zorgtechnologie. 

4. Houvast 

Ondersteuning Thuis maakt gebruik van de Houvast methodiek. In 2022 organiseren we samen met een 
aantal collega-organisaties visitaties. We willen een beter beeld krijgen hoe we de Houvast methodiek bij 
ASVZ gebruiken. Wat gaat er daarbij goed en wat kan er beter? 
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5. Strategische keuzes in het sociaal domein 

Gemeentes verwachten tegenwoordig een totaal pakket waarin alle zorg en ondersteuning is geregeld 
voor de gehele doelgroep. Dit betekent dat ASVZ steeds meer in samenwerkingsverbanden met andere 
organisaties werkt. ASVZ wil vooral deelnemen in die regio’s waar we ook verblijfslocaties hebben. We 
kijken in die regio’s goed naar de afstemming tussen zorg in het sociaal domein en de langdurige zorg. 
Hiermee kunnen we de zorg in de keten verbeteren. Het werken in samenwerkingsverbanden vraagt 
afstemming en aanpassing van de interne werk processen.  
 
6. Ouderinitiatieven 
Ruim 40 jaar geleden is ASVZ ontstaan uit een initiatief van ouders. Wij herkennen dan ook de behoefte 
van ouders om de regie in eigen handen te nemen. ASVZ heeft meer dan 20 ouderinitiatieven waar we 
de zorg en dienstverlening bieden. Met verschillende ouderinitiatieven zijn we nog in gesprek. 
In 2022 komt er een werkwijze voor het opstarten van een ouderinitiatief. Er komen verschillende 
dienstenpakketten waar ouderinitiatieven uit kunnen kiezen. 
 
 
7. Voldoende betrokken, bevlogen en bekwame medewerkers 

ASVZ wil dat mensen met een beperking het gewone leven ervaren. Dat lukt alleen met ondersteuning 
van voldoende betrokken, bevlogen en bekwame medewerkers.  

Meer inzet sociale netwerken en moderne communicatie middelen voor werven nieuwe 
medewerkers 

In 2022 starten we kortdurende arbeidscampagnes die meer gebruik maken van de moderne 
communicatiemiddelen en sociale netwerken van medewerkers. Dus laat zien wat je trots maakt in je 
werk en deel dit met mensen, in gesprek of op sociale media. Daarnaast willen we verbeterslagen maken 
in het beleid en proces rondom werving en selectie. We gaan het beleid daarom in 2022 evalueren en 
aanscherpen. 

Zelf opleiden van zij-instromers 
Met de krapte op de arbeidsmarkt blijft de lange traditie van ASVZ om zij-instromers zelf op te leiden 
belangrijk. Daarnaast versterken we de visie door ondersteunend begeleiders zelf op te leiden tot 
persoonlijk begeleider. Voor 2022 streven we naar 500 leerlingen. Daarnaast zoeken we studenten die 
tijdens hun studie willen kennismaken met ASVZ en werkervaring willen opdoen. 
 
Toekomst van de zorg 
Creativiteit is noodzakelijk om ook naar de toekomst toe goede zorg te kunnen bieden. We denken na 
over het inzetten van cliënten, technologie, netwerken en/of gemeenschappen. In 2022 werken we 
verschillende scenario’s uit om te komen tot een lange termijn perspectief. 
 
8. Opleiden en talentontwikkeling medewerkers 

We stimuleren alle medewerkers in ‘een leven lang leren’ en bieden daarvoor vele mogelijkheden via 
onze afdeling Talentontwikkeling (scholingen, leergangen, leiderschapstrajecten, e-learnings). In 2022 
evalueren we acht leiderschapstrajecten en daarmee volgt afstemming op het programma waarde 
gedreven leiderschap. Voor teamleiders 2 ontwikkelen we een nieuw aanbod om zo de positie van 
teamleider 2, als coach voor teamleiders te verstevigen 

9. Werkplezier  

De corona pandemie vraagt het uiterste van medewerkers. We zien de veerkracht van medewerkers om  
te zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Maar we zien ook de dilemma’s, de werkdruk en de zorgen die er 
zijn. Het is belangrijk om extra op elkaar te zetten. Hoe gaat het met iedereen? Houden we het nog vol? 
Een compliment, het uitspreken van waardering naar elkaar, een kleine attentie vanuit de organisatie.  
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Menukaarten met tips voor werkplezier 
ASVZ heeft twee menukaarten waar je tips kunt vinden voor het werkplezier van je team en voor jezelf 
als medewerker. Je kunt deze menukaarten ook goed gebruiken voor het jaargesprek. 
 
Het is belangrijk dat juist in deze tijden alle medewerkers een jaargesprek hebben. Medewerkers en 
leidinggevenden zijn samen verantwoordelijk voor het voeren van het jaargesprek en het vastleggen van 
de gemaakte afspraken. Vanaf begin 2022 kan dit via de online omgeving Raet-Yourforce. Medewerkers 
kunnen hier ook online de documenten uit het personeelsdossier inzien. 
 
10. Regie op verzuim 

Het verzuim binnen ASVZ is stijgende. Om nabijheid te bieden hebben we voldoende inzetbare 
medewerkers nodig. We willen daarom graag het verzuim terugdringen. We streven naar een 
voortschrijdend verzuimpercentage (verzuim over afgelopen 12 maanden) dat lager ligt dan het landelijk 
gemiddelde.  

In 2022 gaan we samen met adviseur Falke& Verbaan een scan uitvoeren om de knelpunten van 
inzetbaarheid goed inzichtelijk te krijgen. Op basis van de knelpunten bepalen we de vervolgstappen. 
Daarnaast ontwikkelen we een programma waarin leidinggevenden succeservaringen delen met collega’s 
over hun aanpak om het verzuim terug te dringen; leren van elkaar. 
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We zijn betrouwbaar, we hebben een stevige basis 
 
1. Duurzaam financieel gezond blijven 

Het  afgelopen jaar is veel bereikt in het terugdringen van overschrijdingen en het vergroten van de 
inkomsten. Voor 2022 willen we dit behouden en zetten we in op permanente budgetbeheersing. De 
nadruk ligt op het veilig stellen van de inkomsten. Hiervoor ontwikkelen we een nieuwe vorm van 
managementrapportage. Daarnaast kijken we in budgetkringen over de grenzen van de eigen sector 
heen en leren we van elkaar. We investeren in Klantadvies om de instroom en doorstroom van 
zorgvragen van cliënten met de daarbij horende indicaties te verbeteren. 
 
2. Managementrapportages 

In 2021 hebben managers en teamleiders toegang gekregen tot nieuwe managementrapportages. In 
2022 evalueren we dit. We gaan de organisatiebrede informatiebehoefte inventariseren en een plan 
maken hoe we dit naar de toekomst toe willen doorontwikkelen. 
 
3. Technologie en innovatie 

ICT en technologie is niet meer weg te denken uit ons leven. Dankzij de technologie hebben we de 
afgelopen jaren online kunnen werken, scholingen gevolgd en ook zorg kunnen bieden. We hebben 
ervaren dat er veel mogelijk is, zeker als je digitaal contact met cliënten kunt afwisselen met een fysieke 
afspraak. We willen het aanbod van digitale hulpverlening dan ook uitbreiden. We willen een ambitie voor 
de toekomst bepalen en deze uitwerken in een business case. 
 
Via de Eureka uitleenservice kan je ervaren hoe nieuwe technologie kan helpen in het dagelijks leven van 
cliënten. De mogelijkheden nemen toe, van robothuisdieren die reageren op spraak en aanraking, tot VR 
brillen, tot verbale ondersteuning bij het volgen van een dagprogramma. 
 
In 2022 komen we met  een e-health1 kader met daarin onze kijk op hoe e-health helpend kan zijn binnen 
onze zorg en ondersteuning, We maken afspraken over de manier waarop we nieuwe ICT innovaties 
onderzoeken, invoeren en beheren. 
 
 

4. Een nieuw elektronisch cliënten dossier     

  

ASVZ gebruikt momenteel Plancare 2. De leverancier van PlanCare 2 stopt met de ontwikkeling en 
ondersteuning. In 2021 hebben we met begeleiders, teamleiders, managers, behandelaren en 
ondersteunende diensten onderzoek gedaan naar verschillende elektronische cliëntendossiers. We 
hebben gekozen voor Nedap Ons®. Waarom? Vanwege het gebruiksgemak en een goed cliënten/ 
verwanten portaal. Het is goed te koppelen met andere systemen en is gebaseerd op nieuwe ICT 
technologie wat het gebruiksvriendelijk en veilig maakt.  

                                                      
1  
Definitie van e-health: alle hedendaagse informatie- en communicatie-technologie (ICT) om de zorg te 
ondersteunen of te verbeteren zoals cliëntportalen, online behandelplatofrmen, domotica, virtual reality 
toepassingen etc. 

https://eureka.asvz.nl/
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ONS is anders ingericht dan PlanCare. Zoals bij iedere nieuwe applicatie zal dat voor iedereen weer even 
wennen en zoeken zijn. In 2022 gaat de projectgroep ECD aan de slag om de implementatie voor te 
bereiden. Begin 2023 verwachten we dat iedereen in het nieuwe elektronische cliëntendossier werkt. Je 
kan de ontwikkelingen volgen via bij.asvz.nl/ECD. Ook als je vragen, ideeën of ervaringen hebt, aarzel 
niet en deel ze, graag zelfs!  

5. SmartWork: eenvoudig rapporteren 

SmartWork gaat helpen om het rapporteren te vereenvoudigen en daarmee sneller te maken. Hiermee 
verminderen we de administratieve lasten. Eind van het eerste kwartaal 2022 gebruiken alle locaties 
wonen en dagbesteding SmartWork voor dagelijkse (cliënt)rapportages en meldingen incidenten. 
SmartWork gebruiken we ook als schil voor ons nieuwe elektronisch cliëntendossier. Dit betekent dat veel 
begeleiders op locaties weinig zullen merken van een nieuw elektronisch cliëntendossier, omdat zij voor 
de dagelijkse activiteiten werken in SmartWork. 

6. Voorgenomen besluit tot ontvlechting van het samenwerkingsverband Carante Groep 

ASVZ heeft ingestemd met het voorgenomen besluit om het samenwerkingsverband Carante Groep te 
ontvlechten. Dit voorgenomen besluit wordt vervolgens met alle medezeggenschapsorganen besproken. 
Voor de medewerkers die voor Carante Groep werken betekent dit dat we hen zoveel als mogelijk van 
werk naar werk (binnen of buiten de aangesloten organisaties) of naar nieuw perspectief begeleiden. 
Tegelijkertijd staat ASVZ, samen met de andere deelnemende organisaties, voor de opgave om 
continuïteit en veiligheid van de dienstverlening tot 1 januari 2023 te blijven bieden. 

7. Verstevigen van de afdeling Informatisering en Automatisering 

Het voorgenomen besluit tot ontvlechting van Carante Groep betekent dat we de afdeling Informatisering 
en Automatisering gaan versterken. De focus zal daarbij liggen op het regie voeren op de ICT diensten 
welke deels bij externe leveranciers belegd worden. 

 
8. Een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem 

In 2022 gaan we aan de slag met een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem. Het vervangt o.a. het 
Meldplein zorg, verbeteren en doculink. Het voordeel is dat de verschillende onderwerpen nu in één 
systeem komen, waardoor het voor medewerkers in de zorg overzichtelijker is.  

9. Geen contant geld meer op locaties 

We stoppen met contant geld op locaties/ woningen. We stappen over naar digitaal met een bankpas. Dit 
betekent minder administratieve lasten. Het bijhouden van alle bonnetjes behoort dan tot de verleden tijd. 
Voor de langere termijn zou het “cashless” werken ook kunnen bijdragen aan een betere beheersing van 
budgetten (door het online overzicht van de mutaties). In de eerste helft van 2022 gebruiken we de 
uitkomsten van de pilots om te kijken welke mogelijkheden het meeste gebruikersgemak geven voor de 
primaire zorg en administratie. 
 

  

https://bij.asvz.nl/ECD
https://bij.asvz.nl/ECD
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Veilige omgeving 
 

1. Een duurzame omgeving creëren 

ASVZ heeft de green deal duurzame zorg getekend. Dit betekent dat we werken aan het halveren van de 
CO2-uitstoot, het voorkomen van afval en het realiseren van een gezonde leefomgeving. Wil je meer 
weten, bekijk dan deze vlog. Duurzaamheid is van de hele organisatie en we vragen dan ook aan alle 
locaties en afdelingen om een duurzaamheidsactie voor 2022 op te zetten. Een challenge rondom het 
verminderen van afval, deel, leen of hergebruik spullen, verminder energie of water, start je eigen 
moestuin, bekijk hoe je duurzamer kan eten. Of lees het verhaal van maaltijdboxen met groenten uit 
eigen tuin. 
 
In 2022 komt er een toolkit duurzame zorg. Ook is er een e-learning natuurlijk duurzaam (zie ZLIM). 
Ideeën, goede voorbeelden (verhalen, foto’s, vlogs en blogs) en vragen kun je mailen naar 
duurzaamheid@asvz.nl.  
 
2. Scenario’s voor corona pandemie 

Langzaam dringt het besef door dat Corona voorlopig nog niet weg is. Om ons niet elke keer te laten 
verrassen willen we ons voorbereiden op verschillende scenario’s. 
 
3. Versterken van een lerende omgeving 

In 2021 hebben we een pas op de plaats gemaakt om te komen tot hernieuwde beweging. Het is goed 
om af en toe stil te staan bij wat er goed gaat, wat er beter kan en waarom dat dit zo is. Voor 2022 geven 
we managers de opdracht om dit binnen de sectoren/ diensten zo te organiseren dat we op een 
methodische en structurele manier aandacht besteden aan reflectie. Ondersteunende diensten zoals 
talentontwikkeling, kwaliteit en M&O hebben diverse hulpmiddelen die hierbij kunnen helpen (zie de tips 
en toolbox op de portaalsite leren, ontwikkelen en reflecteren). 
 
Leren doen we de hele dag door, van elkaar, van de inzichten die cliënten ons geven. Of tijdens een 
training of scholing met collega’s van andere sectoren.  Elkaar ontmoeten is een eerste vereiste om te 
leren van elkaar. In 2022 gaan we binnen de geldende coronaregels een aantal themacafés organiseren. 
We vragen medewerkers om thema’s voor deze cafés aan te dragen. 
 
Ook in 2022 komen er twee uitgaves van de Inzet. Met de Inzet laten we inhoudelijke thema’s vanuit 
verschillende perspectieven zien. Op deze manier willen we ervaringsverhalen en kennis delen. 

Bescheiden en trots 
 
Wij vinden het belangrijk om bescheiden te zijn, 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 2022 willen we alle teams vragen om met elkaar te reflecteren op, wat maakt je bescheiden en hoe 
kan je daarbij ondersteunen. Wat maakt je trots en hoe kan je dit delen met andere collega’s of mensen 
uit je netwerk. Want trotse medewerkers zijn de belangrijkste troef als het gaat om werven van nieuwe 
collega’s. Kijk af en toe eens op ons Youtube kanaal. Daar vind je meerdere films die trots maken, 
bijvoorbeeld aan het werk in Blijdorp of de algemene film van ASVZ. 
 

https://www.asvz.nl/actueel/green-deal-utrecht/
https://youtu.be/vOqHqZL0Jhk
https://www.asvz.nl/media/170394/aanzet-2-2021.pdf
https://zlim.carantegroep.nl/nl/app#/catalog/course/ec9c97b1-821a-4801-8621-5ace493a1c4a
mailto:duurzaamheid@asvz.nl
https://bij.asvz.nl/kwaliteit/reflecteren-leren-ontwikkelen/Paginas/Toolbox.aspx

