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Daar waar nog geen zorgvraag is, willen
we vanuit Samen en onze
samenwerkingspartners (van burgers t/m
verenigingen alsook organisaties) ons
richten op het langer vitaal houden van
onze ouder wordende burger. Hoe
kunnen we door een ander aanbod dan
zorg, de ouder wordende burger langer
vitaal houden en hoe kan dat samen met
zijn/haar bestaande netwerk of de
omgeving om de burger heen.

We richten ons op ‘Langer Vitaal Samen’ dat enerzijds experimenteel maar
anderzijds bijdraagt aan het gedachtegoed om langer thuis te kunnen
wonen. We geven invulling aan preventie door te onderzoeken hoe we
(zwaardere) zorgvraag kunnen uitstellen en men langer thuis kan wonen.
Daarnaast draagt het bij aan het centraal zetten van de kwaliteit van leven
van de burger.

Mede door het werken vanuit het concept van positieve gezondheid slaan
we de brug tussen de gezondheid van de burger en onze medewerker.
Want voor onze mw'ers willen we ook een gezond klimaat.

➢ In 2023 dragen we bij aan een duurzame en zorgzame samenleving. 
Dat doen we door te starten met 3 kernteams in ‘t Veld, ‘t Zand, 
Wieringermeer en met de pilot LivingLab in Warmenhuizen.  

➢ In 2023 werken de kernteams en R&B vanuit het concept positieve 
gezondheid

De cliënt/bewoner en de burger
staan voor ons centraal maar onze
mw'ers staan op één! We
zijn trots op onze mw'ers en
wij willen onze mw'ers
behouden, binden en blijvend
boeien. In dit klimaat, waarin we
aantrekkelijk werk bieden, zijn
mw'ers met plezier aan het
werk en kunnen we blijvend nieuwe

mw'ers aantrekken.

We gaan aan de slag met o.a. programma’s als werkplezier, opleiden
en ontwikkelen alsook het bieden van een passend zorgaanbod bij de
specifieke zorgvraag. Wij stellen dat tevreden mw'ers en tevreden
cliënten een positieve invloed op elkaar en de organisatie heeft.

➢ In 2023 is ons verzuim gemiddeld 5,5%
➢ In 2023 is de niet geplande uitstroom verlaagd met 25% t.o.v. 

2022

We zorgen voor voldoende passend
woon(zorg)aanbod in onze regio Noord-
Holland-Noord (binnen de landelijke
kaders) zodat we vanuit Samen in de
regio blijven kunnen voldoen aan de zorg-
/huisvestingsvraag. Dat vraagt van ons
dat we bestaande woon(zorg)locaties
vernieuwen passend aan de toekomstige
zorgvraag in samenwerking met de
regionale samenwerkingspartners.

In deze opgave wordt naast de nieuw- en verbouw ook in onze bestaande
huisvesting rekening gehouden met de Greendeal vereisten om onze
locaties duurzaam te maken. Een ander element is dat we in dit thema onze
woonconcept ‘wonen (zoals) thuis’ zoveel mogelijk willen borgen. Dat houdt
in dat er bij wonen rekening wordt gehouden met het blijvend betrokken
houden van en inzetten van het netwerk van de cliënt, voor de cliënt zelf of
voor ondersteuning in de buurtjes van de betreffende locatie.

➢ In 2023 is het aandeel VPT met 20% verhoogd

Voor ons staat centraal dat iedere
cliënt zo lang mogelijk thuis kan
blijven wonen én als dat niet meer
kan dat hij/zij zich thuis voelt in een
woning van Samen. We gaan, o.a.
door het versterken van de
regionale samenwerking, cliënten
en/of naasten faciliteren in advies,
interventie thuis of in tijdelijk
verblijf om de kwaliteit van leven
van de cliënt zolang als mogelijk te

behouden om langer thuis te kunnen blijven wonen.

Als de cliënt uiteindelijk toch verhuist naar een woning van Samen,
dan werken wij vanuit een passend woon-/zorgconcept waarin we
persoonsgericht werken. We blijven dan zoveel als mogelijk
samenwerken met het bestaande netwerk van de cliënt zodat de
oudere zich van betekenis blijft voelen en invulling kan geven in wat
voor hem/haar belangrijk is voor een kwalitatief en betekenisvol leven

➢ In 2023 gemiddeld 10 cliënten in interventie zorg
➢ In 2023 gemiddelde cliënttevredenheid gewaardeerd met een 8

Naast het verrijken van onze
digitale deskundigheid en
vaardigheid op passend welzijn- en
zorgaanbod in de thema’s die al
genoemd zijn, is het noodzakelijk
dat we slim ondersteund worden
en ons werk slim organiseren. Dat
betekent een slimmere én blijvend
veilige ICT omgeving, bestendigen
en aanvullen van onze e-Health

ondersteuning en het vergroten van de inzet van hulpmiddelen voor
het vergroten van de zelfredzaamheid en als mogelijk werken op
afstand. We geven dit vorm door:
1. Te worden ondersteund vanuit data in onze BI-tool, onze

strategische programma-projectenportfolio, cliëntsysteem
optimalisatie (Nedap) en capaciteitsinformatie waardoor we
slimmer inzicht krijgen in en kunnen sturen van onze
organisatie.

2. Ondersteunend inzicht door het vernieuwde meten van onze
cliënttevredenheid en het blijvend meten van onze
kwaliteitsindicatoren.

3. Het gezamenlijk bespreken en participeren van
cliëntvertegenwoordigers in onze lokale medezeggenschappen
waarin we onze strategische thema’s centraal zetten in het
belang van het welbevinden van onze cliënten.

➢ In 2023 is het plan gereed om in 2025 2% rendement uit de zorg 
te verkrijgen

Samen zijn we gestart de kennis en
kundigheid van naasten en het
netwerk van de zorgvrager meer op
de voorgrond te plaatsen. Dit
draagt bij aan onze visie op
toekomstbestendige teams waarbij
de zorgmedewerker aansluit bij het
bestaande netwerk, om de
zorgvrager heen, om de (hoogst)
noodzakelijke zorg blijvend te
kunnen bieden.

De kennis en kunde van een naaste is een bekwaamheid die een
vergrote bijdrage kan zijn voor de zorgvrager voor zijn invulling van
kwaliteit van leven. Richting 2025 bestaan onze teams niet alleen uit
de mw'ers van Samen maar is er een divers netwerk samen met
zorgverleners in de wijk alsook in een beschermde woonsetting.

Het welbevinden van de zorgvrager zetten wij centraal door aandacht
te hebben voor zijn welzijnsbehoefte. Dat kan enerzijds adviserend
zijn, het in verbinding brengen met bestaande welzijnsactiviteiten die
verwaterd zijn of een passend welzijnsaanbod op maat in een
beschermde woonsetting.

➢ In 2023 is het aantal (formele) vrijwilligers met 10% toegenomen
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De zorgorganisatie in Noord-Holland Noord zijn die het hoogste scoort 
op werkplezier

Door anders te werken met dezelfde inzet van mensen per zorgprofessional meer cliënten helpen ten opzichte van 2020 om in hun behoeften aan noodzakelijke zorg te kunnen voorzien.

Elk jaar een aantoonbare bijdrage leveren aan een gezonde, zorgzame en 
duurzame samenleving

Minimaal 
2% financieel exploitatie rendement behalen

Onze misse: Wij zijn uw partner bij het ouder worden. Als geen ander zijn wij lokaal verankerd.  
Wij willen voor zoveel mogelijk mensen in onze regio zorgen dat in hun behoefte aan noodzakelijk professionele zorg wordt voorzien.

In ons meerjarenplan hebben wij 
samen met ons middenkader en 

adviesraden onze strategische doelen 
centraal gezet. 

Voor het realiseren van onze 
strategische doelen werken wij vanuit 

strategische initiatieven. Deze 
initiatieven leiden tot het vergroten 
van de eigen regie en kwaliteit van 

leven van onze cliënten en bewoners, 
onze organisatie en het vergroten van 

het werkplezier van onze mw'ers. 

Wij doen dit door ons te richten op: 
zelf als het kan, thuis als het kan en 

digitaal als het kan 

én als dat niet meer gaat 

de cliënt te kunnen verhuizen naar een 
passende woon-/zorgplek waar samen 

invulling wordt gegeven aan een 
passend welzijn- en zorgaanbod voor 

de bewoner.

Ons meerjarenplan wordt ieder tertiaal
gemonitord op realisatie en jaarlijks 

verrijkt met het opvolgende jaar. Over 
ieder afgerond jaar wordt verslag 

gelegd van de resultaten.
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Onze misse: Wij zijn uw partner bij het ouder worden. Als geen ander zijn wij lokaal verankerd.  
Wij willen voor zoveel mogelijk mensen in onze regio zorgen dat in hun behoefte aan noodzakelijk professionele zorg wordt voorzien.

Resultaten locaties 
Schagen

Resultaten locaties 
Hollands Kroon

Resultaten Organisatie 
HR/Bedr./D&V

Links

Beschrijving van het resultaat van het strategische initiatief dat bijdraagt aan de realisatie van onze strategische doelstellingen in 2025.

1) Door anders te werken met dezelfde inzet van mensen per zorgprofessional meer cliënten helpen ten opzichte van 2020 om in hun behoeften aan noodzakelijke zorg te kunnen voorzien. T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3

Interventieteam en -verblijf
Sa

m
en

 la
n

ge
r 

(z
o

al
s)

 t
h

u
is Een regionale NHN interventieteam en –verblijf is beschikbaar door het kunnen bieden van een tijdelijke interventie aan de cliënt of naaste om de zelfredzaamheid te behouden of te verhogen en de zorgvraag te beperken of uit te 

stellen waardoor cliënt langer thuis kunnen wonen.

Pilot 3 kernteams Door onze pilot kernteams (gezamenlijk werken in de wijk en locatie beschermd wonen) hebben we inzichtelijk welke manier van werken in kernteams een bijdrage kan leveren aan het toekomstbestendig organiseren, toegankelijk 
en betaalbaar houden van de toekomstige zorg voor onze mw'ers, cliënten/bewoners en het realiseren van onze 4 strategische doelen.

Woonconcept visie Voor alle locaties van Samen is een toekomstbestendig woonconcept ontwikkeld en op betreffende locaties geïmplementeerd, welke past binnen de strategische doelen van Samen en het landelijke WOZO concept.

Informele zorg
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rg Onze mw'ers werken samen met vrijwilligers en het netwerk van de cliënt/bewoner en is zodanig vormgegeven in de welzijn- en zorgvraag, dat de zorg toegankelijk blijft, kwaliteit van leven van de cliënt centraal staat en mensen 
langer (zoals) thuis kunnen wonen. Het draagt tevens bij aan het behouden en vergroten van het werkplezier van onze mw'ers omdat we meer mensen met noodzakelijk zorgvraag kunnen helpen.

Oog voor welzijn In onze zorg- en dienstverlening hebben we het aandacht voor het welzijn van onze cliënten/bewoners geborgd. Onze mw'ers omarmen dit gedachtegoed en onze services, diensten en werkzaamheden sluiten aan op het 
bevorderen van het welzijn van onze cliënten/bewoners, ondersteunen noodzakelijk zorg, bevorderd zelfredzaamheid en eigen regie, stellen cliënten in staat langer thuis te wonen en dragen bij aan het voorkomen van (een 
toename) van de formele zorgvraag.

Preventie
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Op basis van de in 2023 ontwikkelde visie op preventie, preventiebeleid en preventie aanbod, heeft preventie een toekomstbestendige positie gekregen binnen het totale zorg- en behandelaanbod van Samen. 

Langer Vitaal Thuis (LVT, 
Reablement)

LVT is een onderdeel van hoe wij integraal samenwerken met de cliënt, netwerk, binnen Samen en met ketenpartners. Positieve gezondheid vormt de basis van het programma, waarin we mensen in een afgebakende periode met 
een integraal team helpen zich zelf te redden en eigen regie te bevorderen. Het belangrijkste doel is kwaliteit van leven te bevorderen, zorgvraag te verminderen of toename te voorkomen en mensen te helpen langer vitaal thuis te 
kunnen wonen

Living Lab Binnen Living Lab zijn inwoners en organisaties uit één van onze kernen aan de slag gegaan met het vraagstuk: ‘Hoe krijgen we het werk verricht?’. Met oplossingen is geëxperimenteerd in de praktijk. Kennis over wat wel en wat niet 
werkt is gedeeld, intern, regionaal en landelijk. De verworven successen worden breder toegepast.

Positieve Gezondheid We werken vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid (incl. aangepaste processen/tools) waardoor de mens centraal staat en eigen regie, zingeving, welzijn en zelfredzaamheid wordt bevorderd. Positieve gezondheid is de 
basis van veel ontwikkelingen binnen Samen. Het wordt ook toegepast binnen het HR-beleid. 

2) De zorgorganisatie in Noord-Holland Noord zijn die het hoogste scoort op werkplezier T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3
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We hebben een groep diverse mw'ers vanuit de brede arbeidsmarkt geworven en beschikbaar om voldoende capaciteit te hebben voor de welzijns- en zorgvraag van onze cliënten/bewoners.

Er is een balans in  verantwoordelijkheden, bevoegdheden en beloning ontstaan (ontzorgen van het primaire proces) welke past binnen de te behalen strategische doelen en de teams. De pilot-teams zijn optimaal gefaciliteerd en 
ondersteund.

Organisatieontwikkeling

Werkplezier Het resultaat is een integraal programma waardoor we vitale en gezonde mw'ers met een hoog werkplezier hebben binnen onze organisatie en we dé zorgorganisatie zijn met de hoogste score op werkplezier in NHN.

Het resultaat is een integraal programma waarmee mw'ers fysiek als geestelijk optimaal inzetbaar zijn en blijven waardoor het ziekteverzuimpercentage zo laag mogelijk is.Regie op verzuim
Onze mw'ers zijn opgeleid en ontwikkeld om zowel nu als in de toekomst te kunnen voldoen aan de noodzakelijke welzijn- en zorgvraag.Opleiden en ontwikkelen
Op zowel strategisch als tactisch niveau zijn onze roosters compleet en inzichtelijk waardoor een optimale match van vraag en aanbod is op basis van wensen, bezettingseisen en beschikbare uren.Capaciteitsmanagement

3) Elk jaar een aantoonbare bijdrage leveren aan een gezonde, zorgzame en duurzame samenleving T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3

Beleid brandveiligheid

Sa
m

en
 D

u
u

rz
a

am
 e

n
 

V
as

tg
o

ed

Door de implementatie van beleid brandveiligheid hebben we een brandveilige woon- en werkomgeving gecreëerd waarin mw'ers/alle locaties eind 2024 bewust zijn van de organisatorische processen op het gebied van 
brandveiligheid.

Duurzaamheid / 
milieuthermometer Samen

De acties uit het beleidsplan duurzaamheid (2023-2025) zijn uitgevoerd om te voldoen aan de Green Deal 3.0, de regionale greendeal 2.0 is ondertekend en onze locaties zijn voorzien van minimaal een bronzen certificaat.

Herontwikkeling MH Op basis van doelgroep bepaling is de visie (het woonconcept) voor Magnushof ontwikkeld en is eind 2025 het huisvestingsconcept beschikbaar passend bij het  landelijke WOZO gedachtegoed en regionale zorgaanbod/-vraag.

Herontwikkeling Zandstee Eind 2025 is een herontwikkelingsconcept beschikbaar op basis van het woonconcept i.s.m. WoonZorgNederland, het haalbaarheidsonderzoek, landelijke WOZO gedachtegoed, PvE, ontwerp en aanbestedingstraject.
Herontwikkeling Kapellehof Op basis van haalbaarheidsonderzoek, ontwerp, woonconcept, PvE en aanbestedingstraject is gestart met de herontwikkeling Kapellehof in 2025 passend in het landelijke WOZO gedachtegoed.
Vastgoedontwikkeling 
Hollands Kroon

Eind 2026 is de nieuwbouw Middenmeer gerealiseerd passend bij WOZO, voor een passend woonaanbod voor de inwoners uit de kern Middenmeer intramuraal, geclusterde VPT en zelfstandig wonen met thuiszorg.

Strategische huisvesting en WOZO Het strategisch huisvestingsplan is herijkt, passend bij WOZO voor de inwoners in ons verzorgingsgebied voor een passend woonaanbod voor intramuraal, VPT en zelfstandig wonen met thuiszorg.

4) Minimaal 2% financieel exploitatie rendement behalen T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3

BI tool 2.0
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De basisfunctionaliteit van de BI-tool is geïmplementeerd zodat de organisatie inzicht heeft in de belangrijkste stuurinformatie. Business intelligence, data-gedreven werken, verbeteren van de datakwaliteit, KIK-V, eigenaarschap 
data etc. zijn hier onderdeel van)

Digitalisering (ICT) Het MJBP ICT is gerealiseerd zodat de ICT-infrastructuur binnen Samen toekomstbestendig is ingericht en de zorg en de ondersteunende processen digitaal optimaal ondersteund worden.

ETRs Het elektronische registratie systeem is geborgd waardoor communicatie en samenwerking regionaal op elkaar afgestemd is, de medicatieveiligheid voor cliënten is verhoogd, mw'erstevredenheid is verhoogd en manier van 
registreren is efficiënter.

Hulpmiddelen zijn voor zorg thuis,1e lijn- en GRZ- en WLZ-verblijf tijdig ingezet zodat de zelfredzaamheid en eigen regie van de cliënt/bewoner en het ergonomisch werken binnen de zorg is geoptimaliseerd   Hulpmiddelen
Innovatie / eHealth Innovatie heeft een strategische positie in de organisatie waardoor (landelijk) bewezen proces-, sociale-, technische- en productinnovatie(s) bijdragen aan het verhogen van het werkplezier, binden en boeien van mw'ers, het 

slimmer organiseren van welbevinden en zorgvraag-aanbod van de cliënt en het behouden van een financieel gezonde organisatie.

Nedap ONS ontwikkelprogramma Herinrichting van Nedap ONS met één interdisciplinair zorgplan om integraal samenwerken mogelijk te maken, een nieuwe look & feel, tijdsregistratie, autorisatie, planning, automatiseren processen te optimaliseren en 
administratieve lasten te verminderen. Daarnaast komen nieuwe functionaliteiten zoals Caren 3.0, Wondzorg app, Klinimetrie, ONS Dossier app, voice2text zijn beschikbaar zodat het systeem zo slim mogelijk ondersteunend is voor 
onze mw'ers.

Ontregel de Zorg Op basis van de landelijke passende ‘ontregel de zorg’ initiatieven, zijn binnen Samen ontregel initiatieven geïmplementeerd voor het verlagen van de administratieve lasten en het verhogen van het werkplezier waarmee meer tijd 
voor daadwerkelijke zorg is ontstaan.

PGO - e- Overdracht (inzicht) Koppelingen, integratie en testen zijn gerealiseerd waardoor e-overdracht is geborgd en cliëntgegevens door zorgpartijen eenvoudig digitaal overgedragen kunnen worden. Daarnaast is geborgd dat cliënten eenvoudig hun medisch 
dossier over hun hun persoonlijke gezondheidsomgeving elektronisch kunnen inzien en naar behoefte informatie kunnen delen.

Regionaal 
Behandeldeskundigheid

Een voldoende regionaal NHN behandel aanbod is beschikbaar door gezamenlijke werving, opleiden, deskundigheidsbevordering en taakdifferentiatie van SO, VS, Basisarts. 

Samenwerkingsstrategie De samenwerkingsstrategie voor Samen is opgesteld zodat samenwerking met samenwerkingspartners bijdraagt aan het realiseren van de strategische doelstellingen.

Zorgalarmering Thuiszorg De zorgalarmering via ZCN voor onze cliënten is geborgd en is onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering, incl. een toekomstbestendige oplossing qua zorgalarmering voor de Caegstate, Oranjehof en Trambaan.

Zorgtechnologie en Leefcirkels LZ De vernieuwde BW zorgalarmering, waardoor mw’ers efficiënter kunnen reageren op alarmering en bewoners vrij en veilig kunnen bewegen, is in T1 2023 geborgd. In T2 2023 zijn alle deuren van de locaties open door beschikbare 
leefcirkels welke bijdraagt aan het welbevinden van de bewoners.

Resultaten 2023, 2024, 2025
Strat.doelstellingen 1 en 2

volledige strategische projecten
portfolio incl. sub-projecten

Strategische initiatieven 2023 2024 2025

Resultaten 2023, 2024, 2025
Strat.doelstellingen 3 en 4

Resultaten 
Clusters

Resultaten Organisatie  
T&I/Beleid/RvB/Advies

https://wzg-samen.monday.com/boards/2853758659
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Beoogd resultaat 2023 Beoogd resultaat 2024 Beoogd resultaat 2025

1) Door anders te werken met dezelfde inzet van mensen per zorgprofessional meer cliënten helpen ten opzichte van 2020 om in hun behoeften aan noodzakelijke zorg te kunnen voorzien.

Interventieverblijf-en team
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is Doelstelling, inclusie/exclusie criteria en aanpak helder waardoor gestart met pilot in T2 voor min. 10 cliënten in 
gemeenten Schagen en HollandsKroon en in T3 zijn leerpunten en successen geïnventariseerd.

Evaluatie pilot en randvoorwaarden is verricht. Go/no go moment geweest voor 
doorstart en bestendigen van interventieteam en tijdelijk verblijf.

(afhankelijk van 2024) interventieverblijf - en team in NHN 
bestendigd en geborgd.

Pilot 3 kernteams In T1 zijn de randvoorwaarden en kaders gesteld over op welke wijze het werken in kernteams een bijdrage kan 
leveren aan het toekomstbestendig organiseren en toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg in de 
toekomst. Onderdelen zijn o.a. preventie, pos.gezondheid, schijf van 5, mix van zorgvragen, integraal 
samenwerken en inzet van technieken en hulpmiddelen. Op basis van de resultaten in T1 is in T2 en T3 gefaseerd 
het kernteam vormgegeven.

Gecontinueerd met het werken vanuit de kernteams, evaluaties beschikbaar op basis 
van de eerste fase en verbeteringen zijn opgepakt en geborgd en kennis is breder in 
de organisatie gedeeld vanuit het lerend perspectief. 

Gecontinueerd met het werken vanuit de kernteams, evaluaties 
beschikbaar op basis van de leeropbrengsten 2024 en kansen 
zijn geborgd en kennis is breder in de organisatie gedeeld 
vanuit het lerend perspectief.

Woonconcept visie ontwikkeling en 
implementatie

Een eerste ontwikkel richting van het woonconcept van de toekomst (kaders op hoofdlijnen qua horizon) op basis 
van de nieuwe strategische koers en de elementen uit de visie W&W, KSW, het woonconcept MM, HvW en UD is 
bepaald.

De leeropbrengsten uit de pilot kernteams zijn verwerkt in het woonconcept van de 
toekomst (leidend tot duidelijke stip op de horizon); Implementatie is gestart van 
elementen uit het woonconcept op ander (nieuw(ver)bouw  locaties)

Binnen alle locaties is het vernieuwde woonconcept 
geïmplementeerd.

Informele zorg
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Welzijn en informele zorg heeft een duidelijke plek binnen de pilots van de kernteams en is geëvalueerd. Op de 
overige locaties heeft de TL WSD) een pva gerealiseerd om de informele zorg en welzijn een actieve plaats te 
geven binnen de teams samen met de Regisseur Welzijn. PvA voor 2025 is beschikbaar en gecommuniceerd.

Welzijn en informele zorg is verder geïmplementeerd o.b.v. de evaluatie en 
successen, binnen de nieuwe pilots van de kernteams. Alle locaties die nog geen pilot 
hebben uitgevoerd zijn op gelijk niveau op het gebied van Welzijn en informele zorg 
en er wordt zichtbaar eenduidig gewerkt. 

Alle kernteams zijn geïnstalleerd en welzijn en informele zorg is 
als vanzelfsprekend onderdeel van deze teams.

Welzijn Welzijn en informele zorg heeft een duidelijke plek binnen de pilots van de kernteams en is geëvalueerd. Op de 
overige locaties heeft de TL WSD) een pva gerealiseerd om de informele zorg en welzijn een actieve plaats te 
geven binnen de teams samen met de Regisseur Welzijn. PvA voor 2025 is beschikbaar en gecommuniceerd.

Welzijn en informele zorg is verder geïmplementeerd o.b.v. de evaluatie en 
successen, binnen de nieuwe pilots van de kernteams. Alle locaties die nog geen pilot 
hebben uitgevoerd zijn op gelijk niveau op het gebied van Welzijn en informele zorg 
en er wordt zichtbaar eenduidig gewerkt.

Alle kernteams zijn geïnstalleerd en welzijn en informele zorg is 
als vanzelfsprekend onderdeel van deze teams.

Preventie
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De visie op preventie en beleid preventie is opgesteld. Het preventieaanbod is gerealiseerd. Preventieaanbod is, op basis van visie en beleid, een 
toekomstbestendig onderdeel van zorg- en behandelaanbod.

Langer Vitaal Thuis (Reablement) Maatschappelijk business case en de onderzoeksresultaten Universiteit Maastricht van de evaluatie van 
implementatie LVT pilot zijn opgeleverd. Knelpunten uit de evaluatie zijn opgelost. Pilot LVT in regio Tuitjenhorn, 
Dirkshorn, Waarland gecontinueerd. 1 nieuwe regio gestart, nieuwe ketenpartners aangehaakt incl. reablement 
en programma i.s.m. SO.

Uitrol onder cliënten in de thuissituatie is verder uitgerold. Uitrol van principes 
reablement binnen beschermd wonen gestart.

Uitrol onder cliënten in de thuissituatie en binnen beschermd 
wonen gecontinueerd en principes zijn onderdeel van hoe wij 
werken.

LivingLab D.m.v. een routekaart is het Living Lab experiment uitgerold. Er is gestart met het experimenteren in oplossingen. 
Als onderdeel is het Trefpunt opgezet voor vitaal ouder worden met inwoners en ketenpartners.

Het experiment is gecontinueerd. Kennis en uitrol van successen is gedeeld. Het kennis delen en uitrol van successen is geborgd.

Positieve Gezondheid Mw'ers pilotkernen waaronder de paramedici en medische dienst zijn getraind in positieve gezondheid. Overige mw’ers zijn getraind in het toepassen van het gedachtegoed incl. 
Management en adviseurs.

De manier van werken volgens positieve gezondheid is 
geborgd.

2) De zorgorganisatie in Noord-Holland Noord zijn die het hoogste scoort op werkplezier

Arbeidsmarkt
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Strategisch Werving en Arbeidscommunicatieplan is beschikbaar en wordt toegepast. Werving is geoptimaliseerd en is gecontinueerd en hogere instroom (30% minimaal 
vanuit eigen netwerk) is zichtbaar en uitstroom is zichtbaar gereduceerd.

Rapportage is geoptimaliseerd en sturing op KPI’s is geborgd.

Organisatieontwikkeling Organisatie wordt geadviseerd en gefaciliteerd in organisatie-ontwikkeltrajecten (o.a. pilots). Instructie-
/richtlijnen zijn opgesteld en huidig functiehuis toegepast. Onderzoek voor functiehuis 2.0 is opgestart. 

Plan van aanpak functiehuis 2.0 is gereed. De pilotresultaten zijn vertaald naar een 
passende organisatiestructuur en verandervraagstuk. 

Functiehuis 2.0 is geïmplementeerd.

Werkplezier Programma werkplezier is ontwikkeld. Programma Werkplezier is uitgevoerd. Interactief MTO is uitgevoerd. Interactief MTO is uitgevoerd.
Verzuim PvA regie op verzuim is ontwikkeld, uitgevoerd en gemonitord. De providerboog is up-to-date en communicatie 

verzorgd. Optimale efficiënte inzet van derden bij verzuiminterventies.
Passend bij de verzuimpreventie is de ingezette koers en verzuim geoptimaliseerd en 
is teruggebracht t.o.v. 2023.

Passend bij de verzuimpreventie is de ingezette koers en 
verzuim geoptimaliseerd en is teruggebracht t.o.v. 2024.

Opleiden en ontwikkelen Een nieuwe strategische opleidingsvisie en bevoegd en bekwaam (BIG) visie zijn beschikbaar. Mw'ers met een 
andere opleidingsachtergrond of niveau in de directe zorg/welzijn zijn geïntegreerd en een nieuw LMS is 
geïmplementeerd. 

PvA van de visies wordt uitgevoerd en geëvalueerd. Het leerlingvolgsysteem is 
beschikbaar en het opleidingscurriculum is bijgesteld. Een nieuwe Slim Leren locatie 
is geopend. Leerpad leiderschap, talent en traineeship is geborgd.

Kennis van mw'ers wordt uitgedragen en optimaal benut. De 
leerpaden zijn doorontwikkeld, ontwikkeling van andere 
trainee leerpaden zijn gestart.

Capaciteitsmanagement Capaciteitsplanning is gefaseerd geïmplementeerd (o.a. roosterbeleid en planmotion); de stuurinformatie en 
dashboard zijn ontwikkeld; Vakgroep planning is compleet, mw'ers zijn getoetst op hun WFM-kennis en 
denkniveau en hebben een vakopleiding gevolgd. Samenflex is ingericht volgens plan en de inrichting strategische 
personeelsplanning is ontwikkeld.

Capaciteitsplanning, Samenflex en de stuurinformatie zijn geborgd; mw'ers vakgroep 
planning hebben zich ontwikkeld als professional; strategische personeelsplanning is 
geïmplementeerd.

Strategische personeelsplanning is geborgd.

Terug naar overzicht

Meerjarenplan 
2023 – 2025

Onze misse: Wij zijn uw partner bij het ouder worden. Als geen ander zijn wij lokaal verankerd.  
Wij willen voor zoveel mogelijk mensen in onze regio zorgen dat in hun behoefte aan noodzakelijk professionele zorg wordt voorzien.

Strategische initiatieven

Beoogd resultaat 2023 Beoogd resultaat 2024 Beoogd resultaat 2025Strategische initiatieven

Resultaten locaties 
Schagen

Resultaten locaties 
Hollands Kroon

Resultaten Organisatie 
HR/Bedr./D&V

Links Resultaten 2023, 2024, 2025
Strat.doelstellingen 1 en 2

volledige strategische projecten
portfolio incl. sub-projecten

Resultaten 2023, 2024, 2025
Strat.doelstellingen 3 en 4

Resultaten 
Clusters

Resultaten Organisatie  
T&I/Beleid/RvB/Advies

https://wzg-samen.monday.com/boards/2853758659
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Beoogd resultaat 2023 Beoogd resultaat 2024 Beoogd resultaat 2025

3) Elk jaar een aantoonbare bijdrage leveren aan een gezonde, zorgzame en duurzame samenleving

Beleid brandveiligheid
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De processen worden geïmplementeerd binnen alle locaties van Samen. Borging van de processen en evaluatie. Afgerond.
Duurzaamheid Regionale Greendeal 
2.0/ milieuthermometer Samen

Beleidsplan is herijkt en deel van de routekaarten is uitgevoerd. We voldoen aan de technische 
duurzaamheidseisen zoals verduurzaamde klimaatinstallaties Magnushof, MariaMater, Lelypark, Trambaan; 
Bronzen certificaat voor locaties De Bron en De Elshof; de gestelde wettige duurzaamheidthema’s zoals voeding, 
afvalscheiding, vervoer en de gestelde eisen voor energie labels eigendomspanden

Uitvoering van de routekaarten is vervolgd, en we voldoen aan bronzen certificaat 
voor Magnushof, Lelypark, MariaMater, Hof van Wieringen en Ulkediep.

Uitvoering van de routekaarten vervolgd. Laatste locaties zijn 
brons gecertificeerd en de regionale greendeal 2.0 is 
gerealiseerd

Herontwikkeling Magnushof Visievorming huisvesting, passend bij de vastgestelde doelgroepen, afgerond. Locatievisie Magnushof vastgesteld. Huisvestingsconcept is opgeleverd Magnushof.

Herontwikkeling Zandstee Haalbaarheidsonderzoek herontwikkeling locatie is afgerond. De definitiefase (PvE) is afgerond. Ontwerpfase is afgerond en aanvang (ver)bouw gepland.
Herontwikkeling Kapellehof Visievorming huisvesting, haalbaarheidsonderzoek herontwikkeling locatie afgerond. De definitiefase (PvE) is afgerond en ontwerpfase is opgestart. Ontwerpfase is afgerond en aanvang (ver)bouw gepland.
Vastgoedontwikkeling Hollands 
Kroon

Haalbaarheidsonderzoek, conceptontwikkeling, definitiefase (PvE) en ontwerpfase afgerond. Omgevings- en sociaalplan is beschikbaar en uitgevoerd voor het kunnen aanvangen 
van realisatie in 2025.

Realisatie fase is gestart.

Strategische huisvesting en WoZo Strategische huisvestingsplan herijkt (nieuwe strategie en WOZO). Afgerond. Afgerond.

4) Minimaal 2% financieel exploitatie rendement behalen

BI tool 2.0
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De basisfunctionaliteit van de BI tool is geïmplementeerd.  De BI tool is uitgebreid en geborgd. De ontwikkeling van de BI tool is gecontinueerd.

Het MJBP ICT is volgens plan 2023 uitgevoerd op minimaal de onderdelen connectiviteit, borging nieuwe 
samenwerken en selectie van nieuwe applicatie voor doorontwikkeling FMIS en in T3 voorbereiden op NEN7510 
certificering.

Het MJBP ICT is volgens plan 2024 uitgevoerd en NEN7510 certificering is afgerond. Het MJBP ICT is volgens plan 2025 uitgevoerd.Digitalisering (ICT)

ETRs Afhankelijk van keuzes/besluit in T1 zijn nieuwe ontwikkelingen zijn toegevoegd in de Care-Xs-meddy app en 
een deel van de TZ-teams is werkzaam met de app.

Borging van de aanpassingen in de app en alle TZ-zorgteams zijn werken via de app. -/-

Hulpmiddelen Plan van aanpak is opgeleverd over de inzet en gebruik van hulpmiddelen door de TZ- en GRZ-teams, het 
toepassen en het gebruik en het beleid is geïmplementeerd.

De inzet van en het beleid van inzet hulpmiddelen in de TZ- en GRZ-teams is 
gecontinueerd. Gestart is met het verrijken van het beleid inzet hulpmiddelen 
binnen de WLZ-teams.

Inzet van hulpmiddelen door mw'ers binnen geheel Samen is 
geborgd.

Innovatie / eHealth -/- Innovatie programma is beschikbaar, verankering binnen Samen, bekend in het 
innovatie netwerk en aanvang met facilitatie en onderzoek(en) voor implementatie

Evaluatie van programma, verbeteringen toepassen en 
implementatie van (een) innovatie(s).

Nedap Op basis van het beschikbare programmaplan tijdsregistratie, dossiervoering en nieuwe look en feel: 
ontwikkelen, inrichten proeftuinen kernteam pilot & R&B + testen + adoptieprogramma is het vernieuwde 
Nedap omgeving vervolgens voor geheel Samen beschikbaar.

Borgen van de vernieuwde Nedap omgeving. -/-

Ontregel de Zorg De ontwikkelingen van ontregel de zorg zijn gevolgd en passende oplossingen onderzocht op toepasbaarheid. Er is gestart met implementatie van passende ‘ontregel’ oplossingen. Implementatie van passende ‘ontregel’ oplossingen is 
gecontinueerd.

PGO & E- Overdracht (inzicht) e-Overdracht is geïmplementeerd en opgeleverd en voldoet aan de eisen van de audit. PGO ontwikkeling is 
gevolgd. 

PGO is geïmplementeerd en geborgd, e-overdracht is geborgd. -/-

Regionaal Behandeldeskundigheid Samen heeft zich in het programma ingespannen voor regionaal opleiden, werving en vergroten van het 
netwerk.

Resultaten afhankelijk van go/no regionaal programma in 2024. -/-

Samenwerkingsstrategie De samenwerkingsstrategie voor Samen is opgesteld (T2-T3). De samenwerkingsstrategie wordt uitgevoerd conform plan. De samenwerkingsstrategie wordt uitgevoerd conform plan.
Zorgalarmering Thuiszorg De ZCN zorgalarmering voor onze cliënten is geborgd incl. de locaties Oranjehof, Trambaan en Caegstate (T2). Afgerond. Afgerond.

Zorgtechnologie en Leefcirkels LZ Zorgtechnologie BW is geborgd (T1) en leefcirkels zijn geïmplementeerd en geborgd (T2). Afgerond. Afgerond.

Terug naar overzicht

Meerjarenplan 
2023 – 2025

Onze misse: Wij zijn uw partner bij het ouder worden. Als geen ander zijn wij lokaal verankerd.  
Wij willen voor zoveel mogelijk mensen in onze regio zorgen dat in hun behoefte aan noodzakelijk professionele zorg wordt voorzien.

Strategische initiatieven

Beoogd resultaat 2023 Beoogd resultaat 2024 Beoogd resultaat 2025
Strategische initiatieven

Resultaten locaties 
Schagen

Resultaten locaties 
Hollands Kroon

Resultaten Organisatie 
HR/Bedr./D&V

Links Resultaten 2023, 2024, 2025
Strat.doelstellingen 1 en 2

volledige strategische projecten
portfolio incl. sub-projecten

Resultaten 2023, 2024, 2025
Strat.doelstellingen 3 en 4

Resultaten 
Clusters

Resultaten Organisatie  
T&I/Beleid/RvB/Advies
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Terug naar overzicht

Zorg Thuis, Beschermd Wonen 
& R&B 2023 – 2025 

Onze misse: Wij zijn uw partner bij het ouder worden. Als geen ander zijn wij lokaal verankerd.  
Wij willen voor zoveel mogelijk mensen in onze regio zorgen dat in hun behoefte aan noodzakelijk professionele zorg wordt voorzien.

R
&

B

Ken je collega Collega’s kennen elkaars kwaliteiten (algemeen: waar men goed in is en hulp kan bieden aan een 
ander) en zijn gemakkelijk vindbaar binnen het cluster.

Collega’s kennen elkaars kwaliteiten (algemeen: waar men goed in is 
en hulp kan bieden aan een ander) en zijn gemakkelijk vindbaar 
binnen de organisatie.

Collega's kennen elkaars kwaliteiten (algemeen: waar men goed in is 
en hulp kan bieden aan een ander) en zijn blijvend volgens een 
afgesproken methodiek gemakkelijk vindbaar binnen de organisatie.

Medezeggenschap Passend bij de evaluatie cliëntmedezeggenschap 2022 heeft elke locatie een plan om de 
cliëntmedezeggenschap op/uit te bouwen gekoppeld aan een tijdslijn en resultaten voor 2023.

Elke locatie continueert de verrijkte samenwerking met de 
medezeggenschapsleden.

Dagactiviteiten Vraag en aanbod dagactiviteiten sluit op elkaar aan en onderzocht is welke rol de dagactiviteiten 
(status 2022) hebben in de kernteams en het langer thuis blijven wonen van de cliënten. Hier is 
een gericht advies op organisatieniveau over uitgebracht.

Borgen van de inzet van dagactiviteiten in de kernteams op basis van het 
onderzoek in de kernteams in 2023.

Stakeholders regio en lokaal Alle locaties binnen cluster HK hebben een plan opgesteld waarbij helder verwoord staat wie de 
stakeholders zijn en welke functionaris met welke medewerker van die stakeholders in gesprek 
gaat/is, zodat duidelijk is wie waar informatie deelt en dit plan plus de gesprekspartners zijn 
overdraagbaar gemaakt. Successen worden proactief gedeeld binnen het CMT HK als lerend 
team.

Inzet VPTZ op woonlocaties Onderzocht is welke samenwerkingsverbanden er mogelijk zijn tussen VPTZ organisatie(s) 
(Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg) en Samen en nadere afspraken zijn gemaakt tussen beide 
partijen voor inzet van deze vrijwilligers op woonlocaties van Samen.

De gemaakte afspraken over inzet van vrijwilligers worden gecontinueerd 
en geborgd.

Samenwerking Zorg – Behandeldienst Het verbindingsoverleg is op iedere locatie geïmplementeerd en geborgd en de samenwerking 
tussen zorg/welzijn- en behandelcollega's scoort eind 2023 minimaal een voldoende.

Het verbindingsoverleg wordt voor iedere locatie gecontinueerd.

Duurzaamheid levensmiddelen Binnen regio HK heeft elke locatie een buurtkast(je) waarin een ieder (binnen en buiten de 
organisatie) levensmiddelen kan plaatsen en/of eruit kan halen naar behoefte. De buurt van de 
locatie en de eventuele winkeliers zijn actief betrokken en nemen deel aan dit initiatief.

Revalidatie in beeld (beeldzorg) Gebruik digitaal platform voor cliënten in de klinische setting GRZ/ELV is geborgd. De inzet van 
beeldzorg in de fysiotherapeutische GRZ/ELV behandeling is geëxperimenteerd. Warme 
overdracht via beeldverbinding met wijkverpleegkundigen van Samen is gerealiseerd. MDO 
binnen beschermd wonen via beeldverbinding is gerealiseerd.

Uitrol van beeldzorg naar andere paramedische vakgroepen is 
gerealiseerd. Digitaal consult is operationeel voor beschermd wonen en 
ambulante GRZ.

Het digitaal consult, behandeling & MDO is geborgd.

Technologische hulpmiddelen (ehealth) Vanuit beleid wordt een ontwikkelplan technologie opgesteld waar 
inzet smartglasses, medicijndispenser, VR etc. onderdeel vanuit maken.

Inzet en ontwikkeling en borging van technologische middelen is 
uitgerold.

Huisvesting R&B Een plan is beschikbaar over uitbreiding van behandelmogelijkheden (incl. polikliniek, 
oefenruimtes, behandelruimtes) in relatie tot herontwikkeling Magnushof. 

Vanuit het R&B plan is meegedacht over het Magnushof 
herontwikkelingsplan.

Ambulante GRZ De ambulantisering van de GRZ is geborgd.
Polikliniek In samenhang met huisvesting is een plan beschikbaar betr. polikliniek met Samen Fitness, GZSP, 

ambulante GRZ, 1e lijn beh., gesp. vpk.
Informele zorg GRZ/ELV Vrijwilligers poel in ondersteuning revalidatie en ELV trajecten is vormgegeven. Samen revalideren pad, met naasten is ontwikkeld.
Satelliet Geriant Kliniek Mogelijkheden zijn verkend voor het creëren van een Satelliet Kliniek van Geriant.
Ongelabelde bedden De ongelabelde bedden zijn geëvalueerd en beleid hierop is volledig geïmplementeerd.
Samenwerking en positionering in de 
keten

Vanuit de samenwerkingsstrategie, is de aanpak voor het versterken van de samenwerking met 
WPW, Mantelzorgcentrum, Geriant, private klinieken en Heliomare is beschikbaar en wordt 
uitgevoerd. De samenwerking richt zich op de expertises COPD en CVA.

De aanpak voor nauwe samenwerking wordt gecontinueerd.

GZSP aanbod Onderzocht is waar betaaltitel GZSP antwoord op kan bieden (zoals GV thuis) en de betaaltitel 
GZSP binnen LVT en huisartsenproject HK is in gebruik genomen.

Het toepassen van de betaaltitel GZSP is gecontinueerd.

Huisartsenproject Een gezamenlijke praktijk huisartsen in HK is vormgegeven in samenwerking met de huisartsen De samenwerking met huisartsen in nog nader te bepalen gebieden is 
versterkt.
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Beoogd resultaat 2023 Beoogd resultaat 2024 Beoogd resultaat 2025Cluster initiatieven

Resultaten locaties 
Schagen

Resultaten locaties 
Hollands Kroon

Resultaten Organisatie 
HR/Bedr./D&V

Links Resultaten 2023, 2024, 2025
Strat.doelstellingen 1 en 2

volledige strategische projecten
portfolio incl. sub-projecten

Resultaten 2023, 2024, 2025
Strat.doelstellingen 3 en 4

Resultaten 
Clusters

Resultaten Organisatie  
T&I/Beleid/RvB/Advies
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Ontwikkeling HRM Duidelijke, zorgvuldige en betrouwbare dienstverlening is gecreëerd en processen en procedures 
zijn geoptimaliseerd zodat deze zo efficiënt en effectief mogelijk ingericht zijn en de kwaliteit van 
dienstverlening is verhoogd.

Geoptimaliseerde dienstverlening is gecontinueerd. Geoptimaliseerde dienstverlening is gecontinueerd.

Arbeidsmarkt Doelstellingen vanuit het arbeidsmarkt jaarplan zoals referral beleid, herkenbaar employer brand, 
arbeidsmarkt communicatie zijn uitgevoerd. Traineeship ontwikkeling (opleiden = het nieuwe 
werken) is volgens plan uitgevoerd.

Organisatieontwikkeling Plan van aanpak functieniveau 1,5 gereed. Het effect van positieve gezondheid binnen de organisatie in relatie tot HR 
instrumenten is geïnventariseerd. 

Werkplezier Platform duurzame inzetbaarheid is verder geoptimaliseerd. Een interactieve MTO 
onderzoeksmethode is bepaald en gestart. Samen gesprekscyclus en toepassing van 
exitgesprekken zijn ontwikkelt en geïmplementeerd.

Opleiden en ontwikkelen Een pva zeggenschap leerlingen is beschikbaar. Een BeroepsPraktijkVorming plan is beschikbaar. 
Leiderschapsontwikkelprogramma is beschikbaar en uitgevoerd. Aandacht voor talent 
ontwikkeling mw'ers is vergroot. Traineepaden zijn geborgd. Scholingsplan op maat is beschikbaar.

Inzet op praktijkgericht leren en inzet van VR-learning is vergroot. Meer 
vrijheid in het bevoegd en bekwaamheid cyclus, ontwikkeling van eigen 
leerpaden en e-learning is gecreëerd.

AFAS AFAS is geoptimaliseerd voor ontsluiting met BI-tool en NEDAP voor verbeterde mngt informatie 
passend op de nieuwe organisatie structuur (o.a. inkoop module, contractbeheer, onboarding
module).

AFAS optimalisatie is gecontinueerd. AFAS optimalisatie is gecontinueerd.

Contractadministratie Module AFAS voor contractadministratie is geïmplementeerd. Contractadministratie is geborgd.

Hulp bij Huishouding Schagen Aanbesteding HbH als meerjarige aanbieder in Schagen is afgerond. HbH tarieven zijn opnieuw geïndexeerd. HBH tarieven zijn opnieuw geïndexeerd.

Participatie HBH in Langer Vitaal Thuis Hulp bij Huishouding is in de pilot Langer vitaal thuis doorontwikkeld. Schoonmaakconcepten in de kernteams zijn vastgesteld.

Voedingsconcepten Voedingsconcepten zijn toepasbaar voor het woon- en leef concept visie van Samen in de 
kernteams.

Voedingsconcepten in de kernteams zijn vastgesteld.

Positioneren beheerders Beheerders in facilitair bedrijf gecentraliseerd. Positionering beheerders is geëvalueerd.

Restaurants (beheer) Exploitatie analyse positioneringen restaurants is vastgesteld.

FMIS FMIS Ultimo upgrade is onderzocht door selectie van nieuwe applicatie voor doorontwikkeling 
FMIS.

Nieuwe applicatie voor FMIS is geïmplementeerd. Borgen van FMIS.

Facilitair ServiceMeldPunt (SMP) SMP is doorontwikkeld als centrale frontoffice.

Vervanging PlanMotion Onderzoek naar behoud of vervanging van PlanMotion is afgerond, PvA voor planningsmodule is 
afgerond en module is geïmplementeerd.

De planningsmodule is geborgd binnen de organisatie. 

Facilitaire ondersteuning Inzet facilitaire ondersteuning binnen Samen is doorontwikkeld passend bij de visie op 
persoonsgericht werken.

Verbouwing KDV (MH) Planvorming en 1e fase verbouwing KDV in MH locatie is gerealiseerd.

Zorgbemiddeling Nieuwe zorgaanbieders zijn gecontracteerd. Ondersteuning van de informatieprocessen 
gedigitaliseerd. Het netwerk naar landelijke regiotafels met andere doelgroepen zoals 
gehandicaptenzorg is uitgebreid.

Het digitaliseren van de informatieprocessen is gecontinueerd. De 
netwerkuitbreiding is gecontinueerd en nieuwe samenwerkingsafspraken 
zijn gecreëerd.

In afwachting op nieuwe directeur

Terug naar overzicht

Organisatie
2023 – 2025 

Onze misse: Wij zijn uw partner bij het ouder worden. Als geen ander zijn wij lokaal verankerd.  
Wij willen voor zoveel mogelijk mensen in onze regio zorgen dat in hun behoefte aan noodzakelijk professionele zorg wordt voorzien.

D
u

u
rz

a
am

h
ei

d
 

&
 V

as
tg

o
ed

H
R

B
ed

ri
jf

sv
o

er
in

g

Organisatie initiatieven Beoogd resultaat 2023 Beoogd resultaat 2024 Beoogd resultaat 2025

Resultaten locaties 
Schagen

Resultaten locaties 
Hollands Kroon

Resultaten Organisatie 
HR/Bedr./D&V

Links Resultaten 2023, 2024, 2025
Strat.doelstellingen 1 en 2

volledige strategische projecten
portfolio incl. sub-projecten

Resultaten 2023, 2024, 2025
Strat.doelstellingen 3 en 4

Resultaten 
Clusters

Resultaten Organisatie  
T&I/Beleid/RvB/Advies
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Visie De teams ‘strategisch advies en projecten’, ‘Kwaliteit’ en ‘Marketing & Communicatie werken 
volgens de door hen in 2023 opgestelde visie.

De teams ‘strategisch advies en projecten’,  ‘Kwaliteit’ en ‘Marketing & 
Communicatie hebben het werken volgens de door hen opgestelde visie 
gecontinueerd.

De teams ‘strategisch advies en projecten’,  ‘Kwaliteit’ en ‘Marketing 
& Communicatie hebben het werken volgens de door hen opgestelde 
visie gecontinueerd.

Strategisch advies en projecten Eind T1 is het projectportfoliomanagement geoptimaliseerd zodat de organisatie onderbouwde 
keuzes kan maken inzake haalbaarheid, prioritering en focus ten aanzien van de strategische 
projectenkalender. De huidige werkwijze van projectmatig werken is geëvalueerd en een voorstel 
is gereed voor de wijze van projectmatig werken binnen Samen voor de periode 2024-2025. 

Uitvoering is gegeven aan het projectmatig werken zoals voorgesteld in 
2023. 

Er is gecontinueerd met het projectmatig werken en borgen zoals 
opgestart in 2024. 

Kwaliteit Eind T2 is een besluit genomen over wel of niet continueren van kwaliteitscertificering
Het nieuwe beleid Kwaliteit & Veiligheid is geïmplementeerd. Het beleid en de norm AO/IB is 
herzien. Eind T1 is een besluit genomen over wel of niet blijven participeren in aanlevering 
zorgindicatoren/KIK-V. Het digitale KMS is 100% actueel. Formulieren zijn bruikbaar voor alle 
mw'ers. Er is in samenspraak met de proceseigenaren beoordeeld of documenten bijdragen aan 
kwalitatief goede zorg of het ondersteunende proces. Interne audits worden volgens jaarplanning 
uitgevoerd. Bevindingen worden volgens de verbetercyclus opgepakt. Nieuwe methode voor 
cliënttevredenheidsmeting is gekozen en geïmplementeerd. De eerste onderzoeken volgens de 
nieuwe methode zijn uitgevoerd.

Interne audits worden volgens jaarplanning uitgevoerd. Bevindingen 
worden volgens de verbetercyclus opgepakt. 
Cliënttevredenheidsonderzoeken zijn gecontinueerd.

Het ontwikkelplan Samen is uitgevoerd. Interne audits worden 
volgens jaarplanning uitgevoerd. Bevindingen worden volgens de 
verbetercyclus opgepakt. Cliënttevredenheidsonderzoeken zijn 
gecontinueerd.

M&C Eind T2 is de Social Media strategie van Samen voor de periode tot en met 2025 vastgesteld. Eind 
T1 is het merkenbeleid van Samen herzien. Eind T1 is het handstijlhandboek herzien. Eind T1 is het 
proces van de centrale bewaking van de Samen brede campagnes opgesteld. 

De Social Media Strategie is uitgevoerd. Het pilotprogramma is uitgevoerd

Medicatie veiligheid Het opiatenportaal is geïmplementeerd. Beleid /onderzoek betreffende beheer medicatie in 
appartementen is afgerond. Inzichtelijk is wat we kunnen betekenen in duurzame verspilling 
medicatie.

ZIVV De scholing thuiszorg WZD is afgerond. Onvrijwillige zorg is in kaart gebracht en de opvolging is 
zodanig ingericht dat de onvrijwillige zorg is afgenomen t.o.v. van begin 2023. De rol van de WZD 
functionaris is geïmplementeerd in de organisatie en het huidige WZD beleidsplan is geëvalueerd.

De opvolging van onvrijwillige zorg is geborgd waardoor de onvrijwillige 
zorg verder is afgenomen t.o.v. van 2023. De inzet van de WZD functionaris 
is verder vormgegeven binnen de organisatie en de evaluatiepunten uit het 
WZD Beleidsplan zijn opgevolgd.

Incidenten Er is een brede vertegenwoordiging van mw’ers, analyses en aanbevelingen rapportage is 
opgeleverd, er is nagedacht over de positionering, verwachtingen over MIC/MIM meldingen zijn 
helder bij de mw'ers. 

Commissie en opleveren van aanbevelingen rapportage is gecontinueerd. 
De commissie is gepositioneerd en heeft bijdrage aan lerend klimaat 
gecontinueerd en de incidentencommissie is onderdeel van het 
inwerkprogramma.

Aanpak en commissie is gecontinueerd en heeft een stevige positie in 
de organisatie. De commissie is laagdrempelig bereikbaar voor de 
mw’ers.

Palliatieve Zelfevaluatie palliatieve zorg is afgerond en jaarplan opgeleverd. T1/T2 onderzoek naar 
leervormen voor zorgafdelingen afgerond. T3, leervormen zijn toegepast (o.a. coaching, train de 
trainer). Het SIGMA project is afgerond in T3. 

Processen zijn gecontinueerd en geëvalueerd. Eind T3 is een afgeronde 
zelfevaluatie opgeleverd.

De gesp. vpk. hebben een grotere rol binnen Netwerk palliatieve 
zorg. Samen met het netwerk zijn projecten georganiseerd om in de 
regio de palliatieve zorg te verbeteren. 

Hygiëne Infectiepreventie Het Antibioticabeleid is opgesteld en vastgesteld. En alle zorg gerelateerde mw'ers zijn 
geïnformeerd en geïnstrueerd over antibioticaresistentie.

Het antibioticabeleid is geïmplementeerd en geborgd. Alle zorg 
gerelateerde mw'ers zijn geïnformeerd en geïnstrueerd over 
antibioticaresistentie. En volgens opgesteld beleid is het aantal 
voorschriften van antibiotica gedaald t.o.v. 2023.

Het antibioticabeleid is geïmplementeerd en geborgd.

PLOZZ De procedures Huiselijk geweld zijn geactualiseerd en geïmplementeerd, taakdeskundigen zijn
geschoold. Het beleid en de procedures reanimatie zijn geactualiseerd en geïmplementeerd
Visie Samen op reanimatie is beschikbaar. De procedures klinisch redeneren zijn geïmplementeerd 
Alle mw'ers vanaf niveau 3 (4,5 en 6) zijn geschoold. De procedures voeding en welzijn zijn 
geïmplementeerd en alle mw'ers niveau 2 en 3 hebben coaching on the job. 

Vervolg van scholing

Deelname aan regionale en landelijke 
samenwerkingsinitiatieven

Continueren overleggen over regionale samenwerkingsinitiatieven die op projectenlijst staan

CCR Elke locatie heeft aan de hand van de CCR-evaluatie 2022 een plan om de cliënt medezeggenschap 
op/uit te bouwen gekoppeld aan een tijdslijn en resultaten voor 2023. Beeldzorg: in de nog te 
vormen toetsingscommissie voor de beoogde resultaten in 2023 heeft de CCR geparticipeerd.

De plannen van 2023 zijn geïmplementeerd en bijgesteld voor toepassing 
op elke locatie. Opbouwen cliënt medezeggenschap is afgerond en 
structureel vastgelegd in de werkprocessen, leiderschapsstijl en 
rapportages. 

De uitkomsten 2024 en aanpassing aan nieuwe overlegmodellen en 
werkwijzen vanuit de verschillende locaties zijn geborgd.

OR Wij zijn een positieve, professionele en proactieve OR die in directe verbinding is met 
medewerkers en RvB om eraan bij te dragen dat de medewerkers gezond en met plezier aan het 
werk zijn en blijven in een financieel gezonde organisatie. Dit hebben we gedaan door 
zichtbaarheid en verbinding mw’ers in hun kracht te zetten en te zorgen voor een veilige omgeving 
voor iedereen. 

Het Netwerk is verder naar buiten uitgebreid, eigen regie en 
verantwoordelijkheid van medewerkers is verder bevorderd en de 
medewerkers ervaren de OR als goed vindbaar en laagdrempelig. 

N.a.v. 2024 is de voortgang van de doelstellingen geëvalueerd en 
gecontinueerd.

Positionering VVAR Methodisch adviseren is eigen gemaakt ter bevordering van het beroepsinhoudelijk adviseren en 
ontwikkeling van professionalisering te stimuleren. Zichtbaarheid van de VAR is vergroot binnen 
de organisatie.

De VVAR is volledig georiënteerd in het professioneel netwerken om kennis 
in te brengen voor het bevorderen van de kwaliteit van zorg en 
professionaliteit en binden en boeien van mw’ers.

Het netwerk is vergroot en meer ongevraagd advies is ingebracht in 
de organisatie.

Terug naar overzicht

Organisatie
2023 – 2025 

Onze misse: Wij zijn uw partner bij het ouder worden. Als geen ander zijn wij lokaal verankerd.  
Wij willen voor zoveel mogelijk mensen in onze regio zorgen dat in hun behoefte aan noodzakelijk professionele zorg wordt voorzien.
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Links Resultaten 2023, 2024, 2025
Strat.doelstellingen 1 en 2

volledige strategische projecten
portfolio incl. sub-projecten

Resultaten 2023, 2024, 2025
Strat.doelstellingen 3 en 4

Resultaten 
Clusters

Resultaten Organisatie  
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Terug naar overzicht

BW Locaties Schagen
2023 – 2025

Onze misse: Wij zijn uw partner bij het ouder worden. Als geen ander zijn wij lokaal verankerd.  
Wij willen voor zoveel mogelijk mensen in onze regio zorgen dat in hun behoefte aan noodzakelijk professionele zorg wordt voorzien.

Wonen (zoals) thuis Warm welkom is geïmplementeerd en het welzijn is zodanig onderdeel van dagelijkse zorg waarbij de 
Kreek (dagbesteding) onderdeel is van de dagelijkse dagstructuur van de bewoner en het team. De 
betrokkenheid van de informele zorg is een regulier gespreksonderwerp in mdo-overleg. Bewoners praten 
mee op onderwerpen op alle gebieden van wonen, bijv. participatieraden als verrijkte 
medezeggenschapsraad.

Warm welkom is geborgd in teams en bij betrokken disciplines. De informele zorg is 
onderdeel van het team. Welzijn is vanzelfsprekend, en het welbevinden van de 
bewoner staat voorop. De participatie en medezeggenschap is gecontinueerd. 

Warm welkom is geborgd in de teams en bij betrokken disciplines. 
Het team is onderdeel van het samenwerken met informele zorg

Deskundige en kwalitatief 
goede zorg

Vanuit de medicatieveiligheidsaudit zijn acties opgevolgd en voldoende/ goed behaald. De 
taakdeskundigen zijn op alle taak gebieden ingezet, en gepositioneerd. Het team is meegenomen in de 
methodiek positieve gezondheid als onderdeel van persoonsgericht werken.

Het team is getraind in de methodiek positieve gezondheid en passen dit toe in het 
persoonsgericht werken.

-/-

Samenwerking Per team is het verbindingsoverleg 2x per jaar gepland en samenwerking met behandelaren is vergroot. 
De samenwerking in en tussen de teams is vanzelfsprekend. De woonomgevingen zijn meer als buurtjes 
ingericht, waarin de teams vanuit deze buurtjes en straatjes  werken vanuit gedachtegoed 
persoonsgericht werken. De kwaliteitsvpk en EVV zijn volledig in positie.

Onderzoek naar het ombouwen van de teamposten naar buurtkamers is afgerond. Er 
wordt gewerkt vanuit 1 team de Bron, het werken vanuit de buurtjes wordt 
gecontinueerd.

Nieuwe buurtkamers zijn gerealiseerd.

Duurzame organisatie Het bronzen certificaat is behaald en de afvalscheiding is gerealiseerd. -/- -/-

Wonen (zoals) thuis De locatie heeft open deuren door beschikbaarheid van leefcirkels. Warm welkom is geïmplementeerd bij 
alle opnames (m.u.v. doorstroom/crisis opnames), waarbij wonen zoals thuis, eigen regie en kwaliteit van 
leven centraal staat.

Het warm Welkom is geborgd. Vanuit persoonsgericht werken wordt door het team 
kwaliteit van leven voorop gezet door o.a. extra training vanuit de methodiek 
positieve gezondheid en schijf van 5.

Het team werkt volgens de methodiek positieve gezondheid en 
schrijf van 5.

Deskundige en kwalitatief 
goede zorg

De samenwerking in en tussen de teams is vanzelfsprekend. Het team is verbonden door o.a. scholing en 
inzet vanuit hun expertise. Er is meer diversiteit in bevoegd en bekwaamheden, waaronder het 
samenwerken met informele zorg.

Samenwerking in de teams is geborgd en gecontinueerd. Inzet vanuit een diversiteit 
van bevoegd en bekwaamheden wordt gecontinueerd. 

-/-

Samenwerking Samenwerking tussen verschillende disciplines sluit aan bij ‘cliënt centraal’ waaronder samenwerken met 
het netwerk van de bewoner. Multidisciplinair verbindingsoverleg met 2x per jaar casuïstiek bespreking is 
geïmplementeerd.

Integrale samenwerking tussen in- en formele zorg is gecontinueerd. 
Multidisciplinair verbindingsoverleg (incl. casuïstiekbespreking) is gecontinueerd.

Integrale samenwerking is geborgd.

Duurzame organisatie Er is meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid van de mw’ers vanuit de visie positieve gezondheid. -/- -/-

Wonen (zoals) thuis Het team is geschoold in het 6 weken observatieplan Warm Welkom incl. persoonsgericht werken. De 
deuren voor onze bewoners zijn open d.m.v. de leefcirkels.

Het 6 wekelijks-observatieplan Warm Welkom is geïmplementeerd en geborgd. Warm Welkom is gecontinueerd.

Deskundige en kwalitatief 
goede zorg

Het team heeft deelgenomen aan de terugkerende klinische les caroussel om bevoegd en bekwaam te 
blijven. Warm afscheid krijgt vorm en implementatie is gestart.

Het team heeft deelgenomen aan de terugkerende klinische les caroussel om 
bevoegd en bekwaam te blijven. Warm afscheid is geïmplementeerd en geborgd 

Het team heeft deelgenomen aan de terugkerende klinische les 
caroussel om bevoegd en bekwaam te blijven.

Samenwerking Het aantal vrijwilligers is gegroeid door meer te boeien en binden. Mantelzorgers voelen zich meer 
betrokken bij de welzijnsactiviteiten.

Er zijn minimaal 5 vrijwilligers per woning die zich flexibel kunnen inzetten. 
Vrijwilligers voelen zich gewaardeerd en worden meegenomen in scholing van 
gerichte welzijnsactiviteiten en mantelzorgers zijn een onmisbare schakel bij 
welzijnsactiviteiten.

Vrijwilligers zijn geïntegreerd in het team van Parkhuis.

Duurzame organisatie Een gemeenschappelijke moestuin is geopend als lokale ontmoetingsplek. De gemeenschappelijke moestuin is geëvalueerd als ontmoetingsplek en mogelijk 
uitgebreid.

De moestuin is onmisbaar binnen het netwerk als ontmoetingsplek 
bij de lokale gemeenschap.

Wonen (zoals) thuis Het team heeft zich ontwikkeld tot het centraler zetten van het welzijn in brede zin, naast de 
noodzakelijke persoonsgerichte zorgvraag.  

De bewoner behoud zoveel als mogelijk zijn kwaliteit van leven doordat het 
multidisciplinaire team de gebruiken van de bewoner kent en waar nodig 
ondersteunt naast het ingezette netwerk en de naasten.

-/-

Deskundige en kwalitatief 
goede zorg

De GVP’ers zijn onderdeel van het team waardoor er sneller signalen, specifieke zorgvragen opgepakt 
kunnen worden van de bewoners. Het team heeft deelgenomen aan de terugkerende klinische les 
caroussel om bevoegd en bekwaam te blijven. Het team is getraind in de methodiek positieve gezondheid 
om persoonsgericht werken van uit de kernteams nog beter aan te bieden. 

Het team werkt volgens de methodiek positieve gezondheid en schrijf van 5
om persoonsgericht werken van uit de kernteams nog beter aan te bieden. 

Technologische ondersteuning maakt onderdeel uit van het welzijn-
en zorgaanbod waardoor het werkplezier wordt vergroot en er 
ruimte ontstaat om invulling te blijven geven aan de noodzakelijke 
zorgvraag van de bewoner.

Samenwerking De samenwerking tussen dagbesteding en facilitaire dienst is geïntegreerd waarbij de bewoner centraal 
staat. Als team zijn we gestart in het werken vanuit kernteams in ‘t Zand. 

Het kernteam is geëvalueerd en de successen zijn geïmplementeerd om een groter 
aantal cliënten van noodzakelijke zorg te voorzien

Het kernteam in het Zand is een team waar iedereen onderdeel van 
wil zijn en waar de cliënt graag advies, ondersteuning of zorg van 
ontvangt.

Duurzame organisatie Er is meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid van de mw’ers vanuit de visie positieve gezondheid. Voorbereiding op duurzame herontwikkeling van de Zandstee is gecontinueerd. -/-

Wonen (zoals) thuis We werken persoonsgericht en zetten kwaliteit van leven voorop, o.a. aanvullende trainingen vanuit de 
methodiek positieve gezondheid en schijf van 5. De deuren zijn open door de implementatie van 
leefcirkels.

Samenwerking met netwerk van “bewoner en vrijwilligers” is gecontinueerd en is 
vanzelfsprekend voor het team en haar bewoners.

Het netwerk en de naasten zijn geïntegreerd in het team van De 
Elshof. 

Deskundige en kwalitatief 
goede zorg

De functie GVP is gepositioneerd binnen de locatie en 2 taakdeskundigen hebben deelgenomen aan 
congressen met daarna klinische les voor het team

Rol GVP is volledig geïmplementeerd binnen de locatie, 2 taakdeskundigen hebben 
deelgenomen aan congressen en klinische les voor het team is gegeven.

2 taakdeskundigen hebben deelgenomen aan congressen en 
klinische les voor het team is gegeven.

Samenwerking Samenwerking tussen verschillende disciplines sluit aan bij ‘cliënt centraal’, incl. 4x per jaar 
casuïstiekbesprekingen. Verwanten-/ medezeggenschapsraad is ingezet welke 4x per jaar plaatsvindt.

Bewoner wordt vanuit elke discipline centraal gesteld vanuit samenwerking met de 
behandeldienst, 4x per jaar multidisciplinair casuïstiekbesprekingen en een 
vanzelfsprekende samenwerking vanuit behandeldienst en de zorgteams is geborgd. 
4x per jaar verwanten-/ medezeggenschapsraad

-/-

Duurzame organisatie Niveau zilver van de milieuthermometer behaald. Niveau goud van de milieuthermometer behaald. -/-
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Wonen (zoals) thuis Warm welkom is geïmplementeerd bij alle opnames (m.u.v. spoedopnames), waarbij wonen zoals thuis, eigen regie en 
kwaliteit van leven centraal staat. We werken persoonsgericht en zetten kwaliteit van leven voorop, o.a. aanvullende 
trainingen vanuit de methodiek positieve gezondheid.

Warm welkom is geborgd. Wonen (zoals) thuis en werkwijze volgens methodiek 
positieve gezondheid is geborgd. Zorg thuis is verder vorm gegeven en meegenomen in 
processen en werkwijze binnen de locatie (incl. Zorgtechnologie)

-/-

Deskundige en 
kwalitatief goede zorg

Pva over samenwerken waarbij het netwerk van de bewoner een actieve plaats heeft in de teams is beschikbaar. Wet Zorg 
en Dwang is geïmplementeerd en er is gestart met borging. De taakdeskundigen zijn geprofileerd op hun aandachtsgebied. 
Het concept Slim Leren is bestendigd o.a. inzet leercoach en samenwerking Samen Academie. Het plannen van en de inhoud 
van het MDO sluit nog meer aan bij de bewoner.

Op basis van pva is integrale samenwerking geïmplementeerd. De Wet Zorg en Dwang 
is geborgd. Slim Leren is geborgd en het MDO is gecontinueerd.

Integrale samenwerking is geborgd.

Samenwerking Buurt overleggen met bewoners en 1e contactpersoon zijn opgestart voor meer samenwerking op zowel zorg- als 
welzijnsondersteuning. Aantal leden is gegroeid en nieuwe vorm clientmedezeggenschap is opgestart. De samenwerking 
tussen verschillende disciplines sluit aan bij ‘cliënt centraal’.

Samenwerking in de buurtjes en de locatie vanuit een divers team (incl. netwerk) is 
geborgd. Buurt overleggen hebben een frequent karakter en cliëntmedezeggenschap is 
volledig geïmplementeerd en de samenwerking is geborgd.

Cliëntmedezeggenschap is volledig geborgd.

Duurzame organisatie Afvalscheiding en -afvoer sluit aan bij beleid Samen (milieuthermometer).

Wonen (zoals) thuis Kwaliteit van leven en welbevinden staat centraal door persoonsgericht te werken en het welzijn en netwerk van een 
bewoner centraal te zetten. Vanuit pilotvorm ‘mw’er wonen en welzijn’ is inzet van anders geschoolden ingezet, afgerond en 
geëvalueerd. Vanuit de pilot ‘werken in buurtjes’ werken we vanuit "zorgen met" en "zorgen dat"
Vanuit het pilot kernteam hebben we aspecten uit de thuiszorgwerkwijze geïnventariseerd o.a. ondersteunende inzet 
(technische) hulpmiddelen.

Vanuit de pilot kernteam hebben we concreet gemaakt welke aspecten na 
inventarisatie uitgewerkt worden voor toepassing binnen "zorg thuis".

Concreet gemaakte aspecten binnen "zorg thuis“ 
zijn toegepast.

Deskundige en 
kwalitatief goede zorg

Het concept Slim Leren is bestendigd. Werkwijze positieve gezondheid geborgd door o.a. ontwikkeling van 
gespreksvaardigheid van het team. Taakdeskundigen hebben zich verder ontwikkeld op hun expertise binnen hun domein. 
Plan van aanpak t.a.v. taakvolwassenheid van verpleegkundigen in de locatie is opgesteld i.s.m. kwaliteitsvpk.

"Slim Leren" is standaard onderdeel van manier van opleiden in Maria Mater en de 
uitvoering van PvA taakvolwassenheid vpk is afgerond.

Taakvolwassenheid vpk is geborgd.

Samenwerking Samenwerking medezeggenschap (bewonersraad) is verankerd. Onderzoek naar wederzijds belang in samenwerking met de 
buurt (lokale verankering en versterking van de positie in de kern) i.s.m. regisseur Welzijn is opgestart.

Resultaten onderzoek naar wederzijds belang in samenwerking met de buurt is 
beschikbaar.

-/-

Duurzame organisatie We zijn gestart met het participeren in het afvalscheidingsproject en het verduurzamen naar ledverlichting in het gehele 
pand.

Bronzen certificaat is behaald -/-

Wonen (zoals) thuis Kwaliteit van leven en welzijn bij de bewoners staat voorop. We werken persoonsgericht door o.a. aanvullende trainingen 
vanuit de methodiek positieve gezondheid en schijf van 5. Welzijnsbehoefte van bewoners is inzichtelijk en hierop wordt 
geanticipeerd, door individuele gesprekken met GVP en regisseur welzijn. Het team ziet welzijn los van activiteiten. Het 
participatietraject i.s.m. met de kern Den Oever is afgerond  en volgende fase voor herontwikkeling is gestart.

Alle bewoners worden door het team vanuit positieve gezondheid benaderd. Refresh
training on the job door train de trainers is door het team gevolgd, waardoor team 
blijvend getraind is (on the job) in uitvraag en anticiperen op welzijnsvraag. 
Herontwikkeling Kapellehof is gecontinueerd. 

Herontwikkeling Kapellehof is gecontinueerd.

Deskundige en 
kwalitatief goede zorg

De buurt is meer betrokken zoals netwerk (incl. naasten) om gezamenlijk zoveel mogelijk de bewoners met het zorgteam te 
voorzien in het welzijn, informele en/of professionele zorgvraag. De samenwerking tussen verschillende disciplines sluit aan 
bij ‘cliënt centraal’ en casuïstiekbesprekingen (o.a. door verbinding overleggen). Op locatie zijn 2 train de trainers (KVP en VP) 
beschikbaar.

Het team heeft geparticipeerd in de herontwikkeling van Kapellehof. De Deskundigheid 
en beschikbaarheid van taakdeskundigen en GVP’ers is bevorderd door deelname aan 
congressen en klinische lessen. Door de gegeven klinische lessen van de GVP’er en 
taakdeskundige, is de deskundigheid van het team bevordert. 

Continueren van de bevordering van 
deskundigheid van het team via o.a. de 
taakdeskundigen en GVP’ers.

Samenwerking Aantal vrijwilligers is door werving uitgebreid. Vanuit 1 multidisciplinair team wordt, samen met het netwerk en de 
vrijwilligers, persoonsgericht invulling gegeven aan de welzijn- als de zorgbehoefte van de bewoner. 

De ingezette samenwerking samen met de kern Den Oever om blijvend te kunnen 
voorzien in de welzijn- en zorgbehoefte van de bewoners is gecontinueerd.

-/-

Duurzame organisatie De teamroosters zijn op basis van de zorgvraag geëvalueerd waardoor de formatie passend is bij de welzijn- en zorgvraag van 
de bewoners.

Goede balans qua inzet personeel vs zorgvraag bewoners is gerealiseerd door een 
verbeterde gezonde werkdruk en tevens financieel gezonde locatie.

De gevonden werkbare balans aanbod/vraag in 
het team is gecontinueerd.

Wonen (zoals) thuis Ken je bewoner en kwaliteit van leven staat centraal. De algemene ruimtes zijn aangepast aansluitend op de woonbeleving 
van onze bewoners.

Het team is zich bewust zijn van het werken in de leef- en woonomgeving van de 
bewoner of naaste. Welzijn en zorg zijn geïntegreerd in de werkwijze van het team.

-/-

Deskundige en 
kwalitatief goede zorg

Het team is door teamontwikkeling bewust van de manier van werken passend bij de ontwikkeling in de zorg als zorg (zoals) 
thuis.

Manier van werken door het team wordt verder verrijkt en geborgd. -/-

Samenwerking Samenwerking met bewoner en netwerk door zicht op netwerk van de bewoner via WarmWelkom.
Ontwikkeling kernteam Wieringerwerf gestart vanuit een multidisciplinair team incl. informele zorg en het netwerk.

De ontwikkelingen en het werken vanuit het kernteam worden gecontinueerd en 
successen worden geborgd.

Successen van de kernteams worden geborgd en 
werken vanuit het kernteam wordt 
gecontinueerd.

Duurzame organisatie Bewustwording en zicht gecreëerd op benodigdheden om zwaardere zorgvraag met het team te kunnen blijven leveren 
(duurzame inzetbaarheid)

-/- -/-

Wonen (zoals) thuis De locatie heeft open deuren door implementatie van leefcirkels. Het team heeft zicht ontwikkelt om de bewoners te 
benaderd vanuit het positieve gezondheid gedachtegoed.

De manier van werken vanuit positieve gezondheid is in het team geborgd. -/-

Deskundige en 
kwalitatief goede zorg

De samenwerking tussen verschillende disciplines sluit aan bij ‘cliënt centraal’ en casuiïstiek besprekingen. De GVP is 
gepositioneerd binnen de locatie waarbij er samenwerking is tussen beide afdelingen (KSW en LZ Trambaan). Het concept 
Slim Leren is bestendigd, de functie Leercoach en de samenwerking met de SA is toegepast in een woning van KSW

Alle behandelteams werken vanuit de visie bewoner centraal en vanuit de positieve 
gezondheid. 4 x per jaar nieuwe casuïstiek bespreking is geborgd. Informele zorg wodt
ingezet en de samenwerking tussen informele en professionele zorg is vergroot. Slim 
leren leerlingen draaien individueel de woning met dagelijkse ondersteuning van 
leercoaches en team. 

Ideale samenwerking tussen informele zorg, 
professionele zorg en bewoner.

Samenwerking Uitbreiding samenwerking van vrijwilligers door werving, inzet van informele zorg en bijeenkomsten met mantelzorgers en 
regionale samenwerking vergroot.

-/- -/-

Duurzame organisatie De locatie heeft geparticipeerd in de duurzaamheidsinitiatieven van Samen. -/- -/-
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Terug naar overzicht

BW Locaties Hollands Kroon
2023 – 2025

Onze misse: Wij zijn uw partner bij het ouder worden. Als geen ander zijn wij lokaal verankerd.  
Wij willen voor zoveel mogelijk mensen in onze regio zorgen dat in hun behoefte aan noodzakelijk professionele zorg wordt voorzien.
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Locatie initiatieven Beoogd resultaat 2023 Beoogd resultaat 2024 Beoogd resultaat 2025

Resultaten locaties 
Schagen

Resultaten locaties 
Hollands Kroon

Resultaten Organisatie 
HR/Bedr./D&V

Links Resultaten 2023, 2024, 2025
Strat.doelstellingen 1 en 2

volledige strategische projecten
portfolio incl. sub-projecten

Resultaten 2023, 2024, 2025
Strat.doelstellingen 3 en 4

Resultaten 
Clusters

Resultaten Organisatie  
T&I/Beleid/RvB/Advies

https://wzg-samen.monday.com/boards/2853758659
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