
Zorggroep Almere, Altijd dichtbij. Strategisch meerjarenbeleidskader 2021 – 2024   l   1

Zorggroep Almere

Randstad 22-01

Postbus 10136    1301 AC  ALMERE

T  036-545 40 00

E  info@zorggroep-almere.nl

© januari 2021       zorggroep-almere.nl

Meerjaren Strategisch Beleidskader 2021-2024

Samen-werken aan 
een gezond en
vitaal Almere



2   l   Zorggroep Almere, Altijd dichtbij. Strategisch meerjarenbeleidskader 2021 – 2024 Zorggroep Almere, Altijd dichtbij. Strategisch meerjarenbeleidskader 2021 – 2024   l   3

    

VOORWOORD
Het is de missie van Zorggroep Almere dat alle inwoners 
van Almere zich ondersteund voelen bij de zorg voor 
hun gezondheid, in elke fase van het leven. Daartoe stelt 
Zorggroep Almere een breed en kwalitatief hoogstaand 
palet aan diensten beschikbaar, werken we samen met 
partners in de gemeente en zijn we altijd dichtbij.
Deze missie heeft Zorggroep Almere, in allerlei 
bewoordingen, al meer dan 40 jaar! En deze missie 
drijft ons nu nog steeds. Wel verandert de context: de 
maatschappij waarin we leven, de mensen die de 
maatschappij en de organisatie vormen en de middelen 
waarover we beschikken. Vanwege die ontwikkelingen 
presenteren we een hernieuwd beleidskader. Bedoeld 
om richting te geven aan het beleid van de komende 
jaren, om de inwoners, netwerkpartners en financiers 
duidelijk te maken wat ze van ons mogen verwachten en 
om medewerkers te inspireren zodat ze diensten kunnen 
leveren die passen bij de vraag en de mogelijkheden die 
er zijn.

Het meerjarenbeleidskader 2021-2024 is daarmee 
bedoeld voor een brede en diverse samenstelling van 
doelgroepen en zo opgeschreven dat het een leidraad 
kan zijn bij de gesprekken erover. Want beleid is geen 
stille papieren tijger, beleid wordt gedreven door het 
goede gesprek dat we er met elkaar over voeren. En 
uiteindelijk tellen de resultaten van de dagelijkse praktijk: 
voelen de inwoners van Almere zich ondersteund bij de 
zorg voor hun gezondheid, ervaren ze ons als betrokken, 
betrouwbaar en deskundig, kunnen ze altijd bij ons terecht 

en zijn we altijd dichtbij? En ervaren belanghebbenden 
zoals netwerkpartners en financiers dat ook?
Daarom nodigen we je uit om dit beleidskader te lezen en 
er samen en met ons over in gesprek te gaan. Wat is de 
betekenis van wat er geschreven is, hoe werkt het in de 
praktijk, wat hebben we van elkaar nodig, welke besluiten 
moeten we nemen? Die uitnodiging doen we de komende 
tijd aan iedereen die daar belangstelling voor heeft. Maar 
vooral aan de inwoners van Almere, aan de medewerkers 
van Zorggroep Almere en aan onze netwerkpartners en 
financiers. Samen werken we aan een gezond & vitaal 
Almere.

Lidy Hartemink,
Voorzitter raad van bestuur
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1  l  INLEIDING
In het domein van de gezondheidszorg zijn veel 
veranderingen te zien: een snelle en onontkoombare 
ontwikkeling in digitalisering zoals e-health, 
domotica en digitale informatie-uitwisseling, een 
verschuiving van intramurale zorg naar ambulante 
en extramurale zorg, een participatiesamenleving 
met consequenties voor professionals, vrijwilligers 
en mantelzorgers en een scherp begrensd financieel 
kader. Zorggroep Almere en haar belanghebbenden 
(ook wel stakeholders genoemd) zullen zich daartoe 
moeten verhouden. Cliënten door meer te investeren 
in zelfredzaamheid, preventie en mantelzorg. 
Zorgverzekeraars door ruimte te scheppen voor 
goede, beschikbare en betaalbare zorg. Zorgverleners 
door, binnen strakke kaders en vele spelregels, tijd 
en ruimte te creëren voor passende dienstverlening. 
En Zorggroep Almere door al deze betrokkenen zich 
optimaal tot elkaar te laten verhouden. Dat is een 
verantwoordelijke opdracht die de maatschappij ons 
toebedeelt. Waar Zorggroep Almere zich met zorg 
en zorgvuldigheid toe verhoudt: toen, nu en in de 
toekomst. Dat vraagt om leiderschap.

LEIDERSCHAP
Richtinggevend voor dat leiderschap, van raad van 
bestuur tot medewerkers, van manager tot teamleider, 
zijn:
• Denken vanuit het perspectief van de client (patiënt, 

cliënt, bewoner, burger), gezamenlijke besluitvorming 

en realiseren van toegevoegde waarde.
• Open, gastvrij en vriendelijk-zakelijk in de relatie, met 

de kernwaarden als leidraad.
• Professioneel en menslievend; gebruik maken van je 

talenten, reflecteren, leren & verbeteren.
• Vertrouwen hebben, in elkaar en in het team.
• Samen-werken: de ander laten excelleren en diens 

kwaliteiten benutten.
• Denken in mogelijkheden en oplossingen; eenvoudig 

en begrijpelijk.
• Werken aan (eigen) gezondheid, vitaliteit 

en veerkracht (en daarmee aan optimaal 
werkvermogen).

• Invulling geven aan de gedragscode RAAKT 
(respectvol, aanspreekbaar, actief, klantgericht en 
teamgeest).

Zorggroep Almere wil dit leiderschap vormgeven 
en uitdragen om daarmee onze maatschappelijke 
opdracht te realiseren. Voorliggend strategisch 
beleidskader 2021 – 2024 draagt daar aan bij.

VOOR IEDEREEN
Wij beseffen terdege dat ‘slechts 20%’ van de burgers 
professionele zorg nodig heeft en na verloop van tijd 
ook weer zonder kan (CPB). Circa 5% van de burgers 
heeft van doen met een complexe en/of meervoudige 
zorgvraag: zij hebben permanent professionele en 
liefdevolle zorg en aandacht nodig. Dit houdt in dat 
driekwart van de burgers met aandacht voor welzijn, 

preventie, zelfredzaamheid, voorlichting en passend 
wonen, geheel of grotendeels zelfstandig en gezond 
kan participeren in de samenleving. Welke behoefte 
de burger ook heeft, voor alle burgers staat Zorggroep 
Almere klaar wanneer ondersteuning nodig is.

ALTIJD DICHTBIJ
‘Altijd dichtbij’ is hoe Zorggroep Almere wil zijn. In het 
licht van vele ontwikkelingen zal dit telkens een nieuwe 
invulling krijgen. Sommige van die ontwikkelingen 
zijn positief: tijdbesparende technologie, steeds 
snellere en betere diagnostiek, preventief inzicht, etc. 
Andere ontwikkelingen zijn minder prettig van aard: 
kostendruk, tijdsdruk en hinderende ontwikkelingen 
op de arbeidsmarkt zoals de beschikbaarheid van 
professionals. Dat dwingt en daagt uit om na te 
denken over effectieve en effici nte inrichting van het 
benaderen van zorgvragen. Waarbij altijd dichtbij 
voortdurend de toon zet.

HET GOEDE GESPREK
Zoals gezegd, het ze Meerjaren Beleidskader 2021 – 
2024 is bedoeld om met elkaar te bespreken, om er ‘het 
goede gesprek’ over te voeren. Om die reden wordt 
de lezer waar nodig aangesproken met “je”. De toon is 
daarmee direct gezet.

Het goede
gesprek
voeren

Altijd Dichtbij

Leiderschap

Medezeggenschap
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Zorggroep Almere biedt eerstelijnszorg in 
gezondheidscentra, op de huisartsenpost en in 
thuissituaties. Wanneer het thuis niet meer lukt, kunnen 
mensen terecht in één van de woonzorgcentra. Zorg 
en behandeling is er in alle fasen van het leven: 
verloskunde, jeugdgezondheidszorg, huisarts, apotheek, 
wijkverpleging, fysiotherapie, geriatrische revalidatie en 
intramurale ouderenzorg.

Zorggroep Almere is altijd bereikbaar voor vragen over 
gezondheid en het inzetten van zorg en behandeling. 
Vaak biedt ze zelf de oplossing. En als dat niet lukt, dan 
helpt ze iemand verder in het netwerk van zorg en welzijn 
in Almere.

Zorg en behandeling worden geboden vanuit een sterke 
organisatie, door medewerkers die dat met aandacht 
en toewijding doen. Naast persoonsgebonden hulp 
ondersteunt Zorggroep Almere de samenleving bij het 
vitaal en veerkrachtig houden van de stad. Omdat 
gezondheid en kwaliteit van leven niet alleen gaan 
over het lichamelijk of geestelijk welzijn, maar ook 
samenhangen met zingeving, meedoen en je goed 
voelen in het dagelijks leven. Dat doet ze door regionaal 
en op buurtniveau aan netwerken deel te nemen met de 
gemeente, welzijnsinstellingen, ggz, woningcorporaties, 
onderwijs, ziekenhuis en zorgverzekeraars.

Zorggroep Almere (toen) is veertig jaar geleden ontstaan 
in een tijd dat Almere slechts een handvol inwoners 
kende. Vanuit een visie op integrale eerstelijnszorg 
werden gezondheidscentra opgezet waarbij huisartsen, 
apothekers, fysiotherapeuten en ander personeel in 
loondienst waren. Niet lang daarna ontstonden ook de 
eerste woonzorgcentra voor ouderen.

Zorggroep Almere (nu) is met de stad meegegroeid 
en altijd een unieke zorgaanbieder gebleven met een 
integraal pakket aan dienstverlening in de preventie, 
eerstelijnszorg, revalidatie en zorg en ondersteuning 
(wonen met zorg) in woonzorgcentra.

Zorggroep Almere (straks) beseft meer dan ooit dat het 
landschap van zorg en welzijn zal veranderen. En dat 
betekent een formidabele opgave. 

De vragen van ‘morgen’ 
kunnen niet meer worden 
opgelost met de antwoorden 
van vandaag.

Uit een veranderende zorgvraag, de noodzaak 
tot preventie en vroegsignalering, de aandacht 
voor gezondheid en gedrag en nog ongekende 
technologische ontwikkelingen komt een andere inrichting 
van het zorgaanbod in zicht. Onze taak is om dat grote 
verhaal ‘klein’ te maken, en te vertalen naar de leefwereld 
van onze cliënten, medewerkers en netwerkpartners. 
Opdat het begrijpelijk wordt, motiveert en stimuleert. 
Het grote verhaal is nodig om de urgentie te schetsen, 
de kleine verhalen zijn nodig om het hanteerbaar en 
praktisch te maken. Dat past bij Zorggroep Almere.

2.1 FEITEN EN CIJFERS
Almere groeit met ongeveer 3.500 inwoners per jaar. 
Dat zal de komende jaren door blijven gaan tot ruim 
over de 250.000 inwoners in 2032 (niveau 2020 is 
211.000). Het percentage 65-plussers neemt in die tijd 
sterker toe dan het aantal jongeren: van 11.7% in 2020 via 
13.3% in 2023 tot 18,6% in 2035.

Daarmee is de procentuele groei van ouderen sterker 
dan in de rest van Nederland en neemt de verwachte 
zorgvraag ook navenant toe.

Met name de laatste twee levensjaren wordt een 
relatief groot beroep gedaan op professionele zorg. De 
aard van de hulpvragen betreft een toenemend aantal 
mensen met chronische ziekten en multimorbiditeit en 
betekent tevens dat de woonwensen en woonvormen 
gaan veranderen. Mede door de ontwikkelingen in 
e-health en andere vormen van digitalisering gaat 
daar nieuwe invulling aan worden gegeven; de 
technologische mogelijkheden die zelfredzaamheid 
ondersteunen en zorg op afstand mogelijk maken 
krijgen daarin een dominante plaats.

Het gemiddelde inkomen van de inwoners van Almere 
ligt rond het landelijk gemiddelde, maar met grote 
uitschieters naar boven en naar beneden. Het aantal 
tweeverdieners in Almere is in een landelijke vergelijking 
hoog hetgeen mogelijk verklaart waarom het aantal 

mantelzorgers en vrijwilligers in Almere relatief laag is. 
Volgens een rapportage van de GGD Flevoland ligt de 
ervaren eenzaamheid in Almere hoger dan gemiddeld 
in Nederland, met uitschieters in de wijken Haven en 
Poort. Nog enkele andere cijfers schetsen een niet erg 
fleurig beeld van Almere. De website “Regiobeeld” 
(samengesteld op basis van gegevens van GGD’s in 
Nederland, RIVM, CBS etc.) biedt een overzicht van 
zorggebruik, zorgaanbod, gezondheid en leefstijl en 
een aantal gegevens over de bevolking. Daaruit blijkt 
dat de trend in (zeer) goed ervaren gezondheid in 
Almere neerwaarts is. Concreet neemt bij ongewijzigd 
beleid het percentage van de longaandoening 
COPD flink meer toe dan in de rest van Nederland, 
evenals hart- en vaatziekten, dementie, diabetes, 
longkanker en een aantal psychische aandoeningen. 
Ook qua sport en bewegen loopt Almere achter; nog 
geen 52% doet wekelijks aan sport terwijl bijna 59% 
van de Amsterdammers dat wel doet. Het aantal 
huisartsenconsulten ligt in Almere hoger dan in de rest 
van Nederland en stijgt bij ongewijzigd beleid naar 
verwachting ook sneller dan elders. Kortom, er is werk 
aan de winkel.

2  l  DIT IS ZORGGROEP ALMERE
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3.1 MISSIE
De inwoners van Almere voelen zich ondersteund bij de 
zorg voor hun gezondheid, in elke fase van het leven. 
Daartoe stelt Zorggroep Almere een breed en kwalitatief 
hoogstaand palet aan diensten beschikbaar, werken we 
samen met partners in de gemeente en zijn we altijd 
dichtbij.

3.2 VISIE
Zorggroep Almere wil met haar diensten bijdragen aan 
een optimale kwaliteit van leven voor alle inwoners van 
de stad. Die kwaliteit staat vanuit gezondheidsperspectief 
onder druk door vergrijzing, toename van het aantal 
chronisch zieken, stijgende zorgkosten en een schaarste 
aan zorgprofessionals. Om kwaliteit van leven te 
behouden en te verbeteren richt Zorggroep Almere 
zich, naast de zorg voor zieken en de behandeling van 
ziekten, toenemend op het bevorderen van gezondheid 
en gezond gedrag. Mede om er aan bij te dragen dat 
de zorg beschikbaar, betaalbaar en toegankelijk blijft. 
Dat doen we door met netwerkpartners op gemeentelijk 
en wijkniveau domein overstijgend samen te werken en 
bindende afspraken met elkaar te maken, gericht op 
positieve gezondheid en een inclusieve samenleving, 
met en voor de inwoners. Ons werk richten we in door 
te luisteren naar hoe inwoners de kwaliteit van leven 
ervaren: kunnen mensen zich redden, voelt iemand 
zich gelukkig of eenzaam, is er voldoende steun uit 
de omgeving en wat kan Zorggroep Almere daaraan 

toevoegen. We bieden diensten zoals preventie, 
ondersteuning, zorg, behandeling en op herstel gerichte 
zorg. Soms kortdurend, soms langdurig bij meer 
complexe vragen. De organisatie vormt zich tot een 
werk- en leergemeenschap waar medewerkers de kans 
hebben zich te ontwikkelen, verantwoordelijkheid te 
nemen en in staat zijn “het goede gesprek” te voeren met 
cli nten, patiënten, collega’s en netwerkpartners.

3.3 KERNWAARDEN
Zorggroep Almere wordt ge nspireerd door 3 
richtinggevende kernwaarden: betrokken, betrouwbaar 
en deskundig.

“Door open te staan voor   
  ieders inbreng, is en blijft 
  Zorggroep Almere een 
  organisatie van en door 
  Almeerders”

Betrokken
Wij voelen ons betrokken bij de inwoners van Almere. 
We leven ons in, in elke vraag die ons wordt voorgelegd 
en het belang van eventuele hulp. Wij gaan voor 
professionele en menslievende zorg en behandeling, 

of dat nu kortdurend en eenvoudig is of langdurig en 
complex. In de dagelijkse praktijk laten we dat zien 
door met aandacht te luisteren en door de vraag als 
uitgangspunt te nemen voor onze dienstverlening, met 
respect voor de kwaliteit van leven zoals de cliënt of 
patiënt die ervaart. Naast betrokkenheid bij individuele 
vragen, zijn wij ook maatschappelijk betrokken: we 
denken mee over vraagstukken van de samenleving in 
Almere, ondersteunen groepen mensen die zich moeilijk 
kunnen handhaven en hebben oog voor duurzaamheid. 
Betrokkenheid is voor ons ook het belang dat wij hechten 
aan medezeggenschap van cli nten en medewerkers: 
door open te staan voor ieders inbreng, is en blijft 
Zorggroep Almere een organisatie van en voor de 
Almeerders.
Betrouwbaar
Betrouwbaar wil zeggen dat de inwoners van Almere 
vertrouwen in ons mogen hebben omdat we onze 
afspraken nakomen, omdat we er zijn wanneer dat nodig 
is, omdat we eerlijk zijn in wat we vertellen en nauwgezet 
in de uitvoering van onze taken. Die betrouwbaarheid 
komt tot uitdrukking in onze bereikbaarheid en 
beschikbaarheid, in de wijze waarop we het gesprek 
voeren en de hulp die we bieden. Onze eerlijkheid 
betekent dat we er niet omheen draaien maar samen 
de waarheid onder ogen zien, ook als die niet prettig is. 
Nauwgezet zijn we in het omgaan met gegevens, met 
het uitvoeren van onderzoeken en met onze inzet voor de 
inwoners en het netwerk in Almere.

Deskundig
Wij hebben verstand van zaken en zetten bevoegde 
en bekwame medewerkers in. Cliënten en patiënten 
mogen er vanuit gaan dat wij werken met de meest 

actuele kennis van zaken, onze taken goed uitvoeren, de 
kwaliteit daarvan bewaken en altijd willen blijven leren. 
Onze medewerkers zijn daarom goed opgeleid en 
krijgen de gelegenheid zich bij te scholen en gecoacht 

te worden. We investeren in teamsamenwerking en 
-ontwikkeling omdat we geloven dat een medewerker 
beter kan werken wanneer de inbedding in een team 
geborgd is. En dat interesse in elkaars opvattingen, 
normen en waarden helpt bij het kritisch reflecteren op 
het eigen handelen.

3  l  ONZE MAATSCHAPPELIJKE OPDRACHT
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Missie, visie en kernwaarden zijn de basis voor de 
richtinggevende keuzes in de strategie van Zorggroep 
Almere. Die negen richtinggevende keuzes komen in dit 
hoofdstuk achtereenvolgens aan de orde.

4.1 FOCUS OP POSITIEVE GEZONDHEID
Positieve gezondheid is een begrip dat wordt gebruikt 
om breder naar gezondheid te kijken dan voorheen. 
Het betekent niet alleen aandacht hebben voor het 
oplossen van klachten en gezondheidsproblemen, 
maar ook en vooral aandacht hebben voor de mens als 
geheel, voor diens vitaliteit en veerkracht en voor wat 
het leven betekenisvol maakt. Gezondheid zien wij als 
‘het vermogen om je aan te passen en (zoveel mogelijk) 
je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, 
fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’ (Huber, 
2011). Zorggroep Almere faciliteert het werken vanuit dit 
gedachtegoed door zich te bekwamen in het voeren van 
“het goede gesprek” en gezamenlijke besluitvorming 
(shared decision making). Met cliënten en patiënten en 
ook met collega’s in het team, tussen afdelingen en met 
netwerkpartners. Dit alles wel met de kanttekening dat 
niet alle cliënten en patiënten mondig en kritisch zijn en 
de regie in handen willen of kunnen nemen. Soms ook 
door sociale, culturele of fysieke omstandigheden van 
de inwoners van Almere. Zorggroep Almere combineert 
het gedachtegoed positieve gezondheid met het 
zorgconcept van Planetree waarin goede, mensgerichte 
zorg voorop staat, in een gastvrije, helende omgeving 

vanuit een gezonde organisatie. Planetree is vooral van 
toepassing voor de intramurale zorg en vertaald in de 
ambitie ‘Altijd Thuis’.

4.2 WERKEN AAN VERBINDING, EEN INCLUSIEVE 
SAMENLEVING
Verbinding intern en extern is belangrijk omdat 
Zorggroep Almere binnen en buiten de organisatie 
gedeelde belangen en doelen heeft. De uitdagingen op 
het gebied van gezondheid in de gemeente en wijken 
van Almere zijn groot en complex. Soms is sprake van 
achterstanden rondom wonen, werk, schulden, leren, 
integreren en veiligheid die hun impact hebben op 
gezondheid. Daarnaast is er diversiteit als thema: de 
diversiteit in cliënten en patiënten, sociale gelaagdheid 
en etniciteit is groot. Tot slot zijn er in alle sociale lagen 
van de bevolking vraagstukken omtrent gezonde 
leefstijl. Zorggroep Almere is er van overtuigd dat de 
opbouw van een meer inclusieve samenleving helpt 
bij het aanpakken van deze complexe vraagstukken 
en past bij de gelimiteerde beschikbaarheid van 
professionele hulp. In die samenleving richt Zorggroep 
Almere zich op het bevorderen van gezondheid. En met 
inwoners en netwerkpartners gaat Zorggroep Almere 
op zoek naar concepten die lang en goed thuis wonen 
ondersteunen en maakt bindende afspraken daarover 
in het netwerk.

Niet alleen extern maar ook intern is verbinding een 
belangrijk thema: samenhang tussen disciplines 
bevordert integrale zorg en behandeling van cliënten 
en patiënten en past bij de moderne visie van positieve 
gezondheid. In dat licht is het bijzonder dat die 
samenhang één van de fundamenten is waar Zorggroep 
Almere ooit mee van start is gegaan en die nog steeds 
niets aan waarde heeft verloren: door de samenhang 
in dienstverlening kunnen vragen vanuit meerdere 
invalshoeken bekeken worden. Zorggroep Almere 
maakt de keus om die integrale benadering blijvend 
te stimuleren. Een andere vorm van verbinding is die 
tussen de intramurale zorg en de wijkverpleging. Omdat 
de overheid koerst op het scheiden van wonen en zorg 
wordt het onderscheid tussen deze twee disciplines de 
komende jaren steeds minder scherp. Zorggroep Almere 
zet er op in dat samen met deze twee disciplines en met 
de huisartsen en het geriatrische expertisecentrum de 
komende jaren samenhangende dienstverlening wordt 
georganiseerd, vaak gericht op kwetsbare ouderen.

Zorggroep Almere wil een voortrekkersrol vervullen om 
er voor te zorgen dat de juiste zorg op de juiste plek 
op het juiste moment en met passende deskundigheid 
plaatsvindt. In dat kader zijn verbindingen met 
netwerkpartners van groot belang. Met het 
Flevoziekenhuis, Medi-Mere en andere huisartsen om 
in de eerste lijn te doen wat kan en in de tweede lijn 
wat nodig is, door het verplaatsen van behandelingen 
van het ziekenhuis naar huis en door een rijke 
schakering aan zorg thuis te bieden, waaronder 
gespecialiseerde verpleging en ‘verpleeghuiszorg 
thuis’. Met scholen, kinderopvang en GGD om 
zwaardere vormen van jeugdzorg te voorkomen door 
het bieden van gezinsbegeleiding. Met samenwerking 
tussen verloskundigen, gynaecologen en kraamzorg 
in het verband van Preall. Met de Schoor en andere 
organisaties voor welzijn om tijdig te kunnen 
signaleren en te interveniëren. En met vele anderen 
met als doel een zo licht mogelijke en passende inzet 
van mensen en middelen.

4.3 ACCENT OP PREVENTIE
Met de focus op positieve gezondheid maakt Zorggroep 
Almere ook de keus om meer accent te leggen op 
preventie. Een gezonde leefstijl versterkt de mentale 
veerkracht, de vitaliteit en het gevoel zèlf regie te voeren 
over het leven. Aandacht voor een gezonde leefstijl past 
ook bij de ambitie van Zorggroep Almere: naast de 
zorg voor zieken en de behandeling van ziekten is meer 

aandacht nodig voor het bevorderen van gezondheid 
en gezond gedrag. Zorggroep Almere onderschrijft het 
Nationaal Preventieakkoord. Ze wil echter meer dan dat 
en ontwikkelt daarom plannen voor het intensiveren van 
preventie en leefstijlgeneeskunde binnen de financiële 
kaders die daarvoor beschikbaar zijn. Alle disciplines 
van Zorggroep Almere leveren daar hun bijdrage aan 
omdat het soms gaat om het voorkómen van zorg, 
maar soms ook om het voorkómen van verergering 
van klachten. Met netwerkpartners zoals de GGD, het 
Flevoziekenhuis, de gemeente en de zorgverzekeraar 
ontwikkelt Zorggroep Almere interventies.

4.4 BOUWEN AAN BEREIK
Zorggroep Almere wil met de stad meegroeien om 
een betekenisvolle rol te blijven spelen. Enerzijds 
omdat omvang het mogelijk maakt om vernieuwende 
ontwikkelingen snel uit te rollen, kwaliteitsimpulsen breed 
in te zetten, personeel en mantelzorgers inhoudelijk te 
faciliteren en kosten te beheersen. Anderzijds om de 
aangewezen gesprekspartner te zijn en te blijven voor 
cliënten en patiënten, gemeente, partners en netwerken. 
Groei in omvang is ook belangrijk om inhoud te kunnen 
geven aan ‘altijd dichtbij’.
Om mee te groeien met de stad profileert Zorggroep 
Almere zich als een partij die de inwoners van Almere 
kent en bereikbaar en beschikbaar is. Concreet neemt 
Zorggroep Almere het initiatief om het bestaande 
klantservicecentrum te verbreden, te verdiepen en te 

4  l  NEGEN RICHTINGGEVENDE KEUZES IN DE STRATEGIE

“samenhang tussen disciplines   
 bevordert integrale zorg en 
behandeling van cliënten en 
patiënten en past bij de moderne 
visie van positieve gezondheid” Focus op positieve gezondheid

Werken aan verbinding, een inclusieve samenleving

Accent op preventie

Bouwen aan bereik
Investeren in vernieuwing, digitalisering

 en duurzaamheid
Ontwikkelen van talent, ondernemen en durf

In stand houden van een gezond bedrijf
met een gezonde toekomst

Aandacht voor ‘zorglogistiek’
Inrichten klantgerichte en deskundige ondersteuning

Negen richtinggevende
keuzes in de strategie (4.1 - 4.9)
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ontwikkelen naar een regionaal klantservicecentrum 
waar iedere inwoner en professional van Almere 
terecht kan om de weg te vinden in het landschap 
van de gezondheidszorg en daar aan gerelateerde 
dienstverlening.

Meegroeien met de stad betekent ook dat we een 
passende oplossing willen hebben voor inwoners van de 
stad die geclusterd willen wonen omdat dat veiligheid 
biedt bij intensieve en/of complexe hulpvragen. De 
huidige wachtlijsten willen we daarmee tot een minimum 
beperken. In het licht hiervan en gecombineerd met de 
verwachte groei van Almere wordt het aantal plaatsen 
waar wonen met zorg kan worden geboden de komende 
jaren fors uitgebreid van ruim 500 nu naar zo’n 1000 
straks. De verbinding met woningcorporaties is in dit 
kader van groot belang.

Om ook in de eerstelijns en preventieve gezondheidszorg 
met de stad mee te groeien wordt naar passende 
oplossingen gezocht. Dat kan zijn in bestaande of nieuwe 
locaties, bij voorkeur met netwerkpartners en door meer 
in te zetten op digitale hulpverlening.

4.5 INVESTEREN IN VERNIEUWING, DIGITALISERING EN 
DUURZAAMHEID
Zorggroep Almere is een bij-de-tijdse organisatie en 
wil dat blijven. Dat is nodig om werk te maken van 
positieve gezondheid, verbinding met de wijk, preventie 

en groei. Dit betekent dat er enerzijds wordt geïnvesteerd 
in onderhoud en anderzijds in vernieuwing, op allerlei 
terreinen. Uitgangspunt is daarbij dat we willen leren 
van ervaringen elders en voortbouwen op bewezen 
technologie: niet zelf uitvinden, maar snel meebewegen.

Vernieuwing heeft als doel verhoging van de 
klanttevredenheid en optimale ondersteuning van 
medewerkers: goede en passende zorg, eenvoudige 
en effectieve processen, zorgvuldige coördinatie en 
eigentijdse duurzaamheid. Met beheersing van de 
kosten. Zorggroep Almere breidt de mogelijkheden van 
digitale beschikbaarheid flink uit door te investeren in 
de toepassing van e-health, robotica en andere digitale 
ondersteuning, plus in de competenties om ze te kunnen 
gebruiken. Waarbij waakzaamheid is geboden voor 
mensen die moeite hebben met het gebruik. Naast het 
investeren in middelen investeert Zorggroep Almere 
in het gebruik van de vele beschikbare digitale data. 
Enerzijds om processen en resultaten van de organisatie 
te bewaken en te sturen, anderzijds om de inzet van 
professionele dienstverlening mede richting te geven. 
Daarnaast kiest Zorggroep Almere bij vernieuwingen voor 
duurzame oplossingen in de bouw, in het gebruik van 
locaties, in materialen en in het gedrag van medewerkers 
en ondersteunt daarmee een gezonde en vitale stad. De 
organisatie heeft zich aangesloten bij de Green Deal 2.0 
met als titel “Duurzame zorg voor een gezonde toekomst” 
en richt de bedrijfsprocessen en bouwplannen in met de 

daarin verwoorde ambities. Samen met de gemeente en 
maatschappelijk partners wordt de milieuthermometer 
zorg geïmplementeerd.
Het resultaat is een organisatie die bij-de-tijd blijft, werkt 
met moderne bewezen digitale technieken en data, 
waar cliënten, patiënten en medewerkers gemakkelijk 
digitale toegang hebben en die oog heeft voor duurzame 
oplossingen.

4.6 ONTWIKKELEN VAN TALENT, ONDERNEMEN EN DURF
Om haar missie uit te voeren beschikt Zorggroep 
Almere over professionele en vitale medewerkers die 
zich betrokken voelen bij de organisatie. Ze worden 
aangesproken op hun talenten, zijn in staat en bereid zich 
te ontwikkelen, nemen initiatief en verantwoordelijkheid 
en tonen durf en interesse voor iets nieuws. Vitaliteit is het 
resultaat van een goede balans tussen energiebronnen 
en energievragers en wordt ondersteund door een goede 
gezondheid, adequate en toereikende competenties, een 
steunende team- en organisatiecultuur en faciliterend 
leiderschap. Adequaat personeelsbeleid wordt daarvoor 
ontwikkeld met ruimte voor individuele ontwikkeling 
en teamontwikkeling. De landelijk gesignaleerde 
arbeidsmarktproblematiek in de zorg is ook te zien in 
Almere. Voor Zorggroep Almere wordt die nog vergroot 
door de voorgenomen uitbreiding van de stad en de keus 
om met die uitbreiding mee te groeien. De verwachting 
is dat de schaarste in de komende jaren zal toenemen, 
vooral bij hoger opgeleide medewerkers. Dat is niet 

acceptabel omdat daarmee een spanningsveld ontstaat 
omtrent de beschikbaarheid van zorg en daarmee aan 
de belangrijke kernwaarde van betrouwbaarheid niet 
kan worden voldaan. Om aantrekkelijk te zijn voor de 

huidige en nieuwe medewerkers is leiderschap nodig 
(zie inleiding) en goed werkgeverschap, een belangrijk 
onderdeel van het op te stellen personeelsbeleid. 
Daarnaast wil Zorggroep Almere verbintenissen 

aangaan met scholen en universiteiten waardoor de 
organisatie als werk- en leergemeenschap versterkt 
wordt.

Het resultaat van deze strategie is dat Zorggroep 
Almere beschikt over voldoende en goed gekwalificeerd 
personeel dat aangesproken wordt op haar talenten.

4.7 IN STAND HOUDEN VAN EEN GEZOND BEDRIJF MET 
EEN GEZONDE TOEKOMST
Een gezond bedrijf kenmerkt zich door een duidelijke 
focus, erkenning door klanten en netwerkpartners, vitale 
en betrokken medewerkers, sterk leiderschap, de wil om 
te leren, flexibiliteit en een solide financiële huishouding. 
Laatstgenoemd kenmerk vormt de basis voor continuïteit 
op langere termijn. Zorgorganisaties zoals Zorggroep 
Almere werken in een scherp begrensde financiële 
omgeving.

Landelijk wordt gezocht naar mogelijkheden om de 
stijging van zorguitgaven in de hand te houden en 
tegelijkertijd de toegankelijkheid en beschikbaarheid 
van zorg te handhaven met hoofdlijnen-akkoorden en 
regiobudgetten. Naar verwachting stijgt het absolute 
budget wel maar zullen de per cliënt of patiënt 
beschikbare middelen de komende jaren afnemen. 
Tegelijk is ruimte nodig voor uitbreiding van de 
dienstverlening vanwege de groei van de stad, voor 
vernieuwing en duurzaamheid.

4  l  NEGEN RICHTINGGEVENDE KEUZES IN DE STRATEGIE
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Om voldoende ruimte hiervoor te creëren is het nodig dat 
de organisatie toewerkt naar een jaarlijkse marge van 
2%. Dat is tevens nodig als uitgangspositie voor externe 
financiering.

4.8 AANDACHT VOOR ‘ZORGLOGISTIEK’
Aanpak van wachtlijsten en lange doorlooptijden, 
resultaten boeken in het kader van de juiste zorg op 
de juiste plek en het bevorderen van samenhang in 
de dienstverlening zijn deels op te lossen met meer 
aandacht voor ‘zorglogistiek’. Goede zorglogistiek 
beoogt verbeteringen te bereiken in processen waardoor 
verspilling van middelen wordt voorkomen en de patiënt 
of cliënt de aangeboden diensten als passend ervaart. 
Het goed plannen van een verhuizing wanneer er een 
plaats vrij is in een woonzorgcentrum of een goede 
triage van een cliënt voor fysiotherapie zodat hij direct bij 
de juiste hulpverlener komt zijn daar voorbeelden van. 
Zorggroep Almere wil de zorglogistiek bevorderen om 
enerzijds de juiste zorg op de juiste plek te bevorderen en 
anderzijds de kosten zo goed mogelijk te beheersen.

4.9 INRICHTEN KLANTGERICHTE EN DESKUNDIGE 
ONDERSTEUNING
Het primair proces van dienstverlening heeft klantgerichte 
en deskundige ondersteuning nodig. Door passende en 
efficiënte ondersteuning op de terreinen van personeel, 
financiën, ICT, vastgoed, facilitair, inhoud van zorg, etc. 
kunnen medewerkers die werkzaam zijn in het primaire 

proces zich volledig richten op hun eigen dienstverlening. 
De ondersteunende afdelingen van Zorggroep Almere 
ontwikkelen daarom een samenhangend en modulair 
opgebouwd ondersteuningsconcept dat medewerkers 
in het primaire proces zoveel mogelijk in staat stelt de 
beschikbare uren te besteden aan de zorg voor en 
behandeling van cliënten en patiënten. Waar nodig vindt 
herontwerp van ondersteunende processen plaats. In 
de komende jaren komt het ondersteunings-concept 
ook beschikbaar om netwerken waar Zorggroep Almere 
in participeert te ondersteunen, te beginnen bij de 
regio-organisatie van huisartsen, genaamd Regionale 
Huisartsen Almere (ReHA).

4  l  NEGEN RICHTINGGEVENDE KEUZES IN DE STRATEGIE
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In 2020 is de wereld flink geraakt door de corona-
pandemie. De verwachting is dat enige beheersing 
daarvan pas in de loop van 2021 aan de orde is, 
maar ook dat is ongewis. Mede daarom heeft 
Zorggroep Almere voor de komende jaren een fasering 
aangebracht in de uitvoering van haar strategisch 
beleid. In de volgende twee hoofdstukken zetten we 
de lijnen daarvoor puntsgewijs uit. Alle initiatieven zijn 
gebaseerd op de negen richtinggevende keuzes die in 
hoofdstuk 4 zijn verwoord.

5.1 OMGAAN MET DE CORONA-PANDEMIE
Zoals gezegd zal de beheersing van de corona-
pandemie in 2021 nog veel aandacht, capaciteit 
en energie vragen. Mogelijk zal er een vaccin zijn, 
maar de verwachting is dat een aantal preventieve 
maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen in 
ieder geval in 2021 nog van kracht zullen zijn. Scholing 
op hygiëne, aanpassing van gebouwen en mogelijk 
maken van thuiswerken zal voorlopig nog het devies 
zijn. De verwachting is ook dat, na de eventuele 
vaccinatie van velen, aan een aantal maatregelen 
wordt vastgehouden. Echter, in de periode van de 
pandemie zijn ook vernieuwende stappen gezet. Zo 
is er – constructief opgezet en positief ontvangen - 
veel contact op afstand ontwikkeld en zijn er andere 
ervaringen opgedaan die de organisatie wil behouden. 
Op basis van een evaluatie worden lijnen daartoe 
uitgezet in 2020 en 2021.

5.2 HET GOEDE GESPREK VOEREN
Een belangrijke richtinggevende keus die in het vorige 
hoofdstuk is weergegeven betreft het werken met het 
gedachtegoed van positieve gezondheid (paragraaf 
4.1). Kern daarvan is het voeren van “het goede gesprek” 
om het perspectief van de cliënt/patiënt leidend 
te laten zijn. Goed kunnen luisteren is daarvan de 
essentie. Door scholing en training wordt in 2021 een 
goede basis gelegd om de komende jaren op voort 
te bouwen. Belangrijk daarbij is te vermelden dat “het 
goede gesprek” niet alleen gaat over het gesprek met 
bewoners, cliënten en patiënten maar ook in en met een 
team van medewerkers en ondersteunende afdelingen 
en in gesprekken met netwerkpartners.

5.3 WERKEN AAN VERBINDING IN DE WIJKEN
Zoals gezegd in paragraaf 4.2 wil Zorggroep Almere 
bouwen aan verbinding, onder meer in woonwijken. 
Omdat die ontwikkeling al in gang is gezet en de 
noodzaak om die door te zetten alleen maar sterker 
wordt vanwege maatschappelijke ontwikkelingen en 
politieke keuzes is dit in 2021 een belangrijk speerpunt. 
Concreet neemt Zorggroep Almere, samen met partners 
in wonen, welzijn, zorg, onderwijs, veiligheid, financiers 
en overheid, initiatieven voor een inclusieve samenleving 
waarin de zelfredzaamheid (of ‘samenredzaamheid’) 
van inwoners wordt vergroot. Gestreefd wordt naar 
bindende en resultaatgerichte afspraken met genoemde 
partijen.

5.4 DE JUISTE ZORG OP DE JUISTE PLEK BIEDEN
Werken aan verbinding heeft ook betrekking op het 
bieden van de juiste zorg op de juiste plek op het juiste 
moment. Zoals in paragraaf 4.2 beschreven gaan we 
in 2021 verder met het doelgericht uitbouwen van reeds 
bestaande samenwerkingsverbanden zoals we die 
kennen met het Flevoziekenhuis (samenwerkingsagenda 
“Almere Durft”), met welzijnsorganisatie De Schoor, 
het samenwerkingsverband Preall, met de GGD in het 
bouwen van een integrale jeugdgezondheidszorg 0 
– 18 jaar, met organisaties in de wijkverpleging in het 
kader van “Zorg in de wijk”, met Vivium in de opbouw 
van het kwaliteitslabel GRZ-net, met de huisartsen in het 
samenwerkingsverband ReHA en met anderen die met 
ons willen werken aan de maatschappelijke uitdagingen 
zoals die eerder zijn beschreven.

5.5 EEN KLANTSERVICECENTRUM OPBOUWEN
Het bouwen aan bereik (zie paragraaf 4.4) en de 
focus op zorglogistiek (zie paragraaf 4.8) komt 
onder andere tot uitdrukking in de opbouw van 
een klantservicecentrum. Doel is het realiseren van 
een ‘verkeerstoren’ waarin alle aan zorg, service en 
behandeling gerelateerde processen transparant zijn 
voor cliënten, patiënten en hulpverleners. Het resultaat 
moet enerzijds zijn dat iedere inwoner van Almere een 
vraag met betrekking tot gezondheid, zorg en service 
kan stellen en daar een antwoord op krijgt omdat het 
klantservicecentrum expert is in het organiseren van 

oplossingen. Anderzijds is het klantservicecentrum 
de spil in de logistiek van dienstverlening en kan het 
alle hulpverleners van dienst zijn in het realiseren van 
oplossingen. Het reeds bestaande klantservicecentrum 

groeit in 2021 uit tot een volwaardig logistiek centrum:
bereikbaarheid wordt daarmee optimaal gefaciliteerd, 
wachtlijsten tot een minimum beperkt en zorgpaden 
geëffectueerd, met interne en externe partners.

5  l  ‘NU’ – 2021

“Werken aan verbinding 
heeft ook betrekking op het 
bieden van de juiste zorg op 
de juiste plek op het juiste 
moment.”
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In dit hoofdstuk benoemen we, in aanvulling op 
hoofdstuk 5, een aantal zaken die niet als eerste in 2021 
worden aangepakt, maar in de loop van dat jaar en 
volgende jaren zullen volgen.
De in hoofdstuk 4 beschreven negen richtinggevende 
keuzes betekenen dat we een unieke samenhang van 
disciplines van Zorggroep Almere verder ontwikkelen 
tot een toonaangevend concept van integrale 
dienstverlening, met daarbij behorende klantgerichte 
processen van werken. Mede afhankelijk van het 
overheidsbeleid zullen de disciplines wijkverpleging 
en intramurale ouderenzorg de komende jaren 
‘aan elkaar groeien’. Er blijft wel gespecialiseerde 
intensieve zorg voor mensen met dementie nodig in 
een intramurale setting, maar bij lichtere vormen en 
andere aandoeningen zal scheiden van wonen en 
zorg de trend worden. Zelfstandig thuis en geclusterd 
wonen lijken dan steeds meer op elkaar. Zo behoudt 
iedere discipline de komende jaren haar expertrol in 
enkelvoudige dienstverlening. Maar daarnaast gaan de 
disciplines toenemend intern en extern samenwerken 
in netwerken om de groeiende groepen zorgvragers 
met meervoudige en vaak complexe vragen van dienst 
te zijn. In de paragrafen 4.2 en 5.5 is dat al genoemd. 
De interne samenhang en de externe samenwerking in 
netwerken heeft mogelijk gevolgen voor de inrichting en 
besturing van Zorggroep Almere. Die worden in 2021 en 
2022 onderwerp van gesprek.

6.1 UITDENKEN VAN HUISVESTINGS- EN 
VASTGOEDBELEID
Bouwen aan bereik, een van de richtinggevende 
keuzes (zie paragraaf 4.4), betekent ook dat we met 
een groeiend Almere willen meegroeien. Voor de 
ouderenzorg betekent dat, dat we ons inspannen om de 
komende jaren het aantal plaatsen dat geschikt is voor 
wonen met zorg te verdubbelen, van ruim 500 in 2020 
naar zo’n 1000 straks. Daarmee komt Zorggroep Almere 
tegemoet aan de toename van mensen met intensieve 
en complexe hulpvragen die willen verhuizen naar een 
geclusterde wooneenheid. Tevens zetten we in op meer 
gespecialiseerde gezinsverzorging, gespecialiseerde 
verpleging thuis en ‘verpleeghuiszorg thuis’. Voor de 
gezondheidscentra met haar diversiteit aan diensten 
betekent dit eveneens een uitbreiding naar nieuwe 
wijken. De voorkeur gaat daarbij uit naar het gebruik 
van locaties met netwerkpartners. Naast het uitbreiden 
van digitale zorg.
Het huisvestings- en vastgoedbeleid denkt Zorggroep 
Almere nu al uit (2020 – 2021) en wordt zichtbaar in de 
jaren daarna. Zorggroep Almere streeft daarin voor 
het geclusterd wonen naar een goede balans tussen 
eigendom en huur en daarom zullen uitbreidingen naar 
verwachting in samenwerking met woningcorporaties 
en projectontwikkelaars ter hand worden genomen. 
Zorggroep Almere wil in haar vastgoedbeleid 
specifiek aandacht hebben voor inwoners van Almere 
die een beperkte financiële draagkracht hebben. 

Tevens werkt Zorggroep Almere met partners zoals 
woningcorporaties en welzijnsorganisaties aan nieuwe 
concepten van wonen voor een meer inclusieve 
samenleving. Tot slot is duurzaamheid van huisvesting 
en vastgoed een belangrijk toetsingscriterium in de 
plannen.

6.2 WERVEN EN SCHOLEN VAN VRIJWILLIGERS EN 
MANTELZORGERS
Essentieel voor het duurzaam beschikbaar houden van 
zorg is de inzet en ondersteuning door vrijwilligers en 
vele mantelzorgers. Door de groei van Almere en de 
groei van de dienstverlening door Zorggroep Almere 
is het nodig ons huidige aantal van 800 vrijwilligers 
te verdubbelen: voorwaar geen geringe opgave in 
een stad waar het al moeilijk is om vrijwilligers en 
mantelzorgers te vinden (zie ook paragraaf 2.1 Feiten 
en cijfers). Kennis en vaardigheden deelt Zorggroep 

Almere toenemend met vrijwilligers en mantelzorgers. 
Waar mantelzorgers vaak betrokken zijn bij de zorg 
voor één cliënt of patiënt zijn vrijwilligers van groot 
belang voor een optimale kwaliteit van leven in de 

woonzorgcentra en de gastvrijheid in alle locaties, 
inclusief gezondheidscentra. Omdat Zorggroep Almere 
zich realiseert dat zonder de hulp van mantelzorgers 
en vrijwilligers het geambieerde kwaliteitsniveau niet 

mogelijk is, neemt ze het initiatief tot het opzetten van 
scholing voor mantelzorg en vrijwilligers, samen met 
de VMCA (Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere). 
Daarnaast biedt Zorggroep Almere de faciliteiten om 
even pauze te kunnen nemen als mantelzorger met het 
aanbieden van ruime mogelijkheden voor respijtzorg.

6.3 WERVEN, SCHOLEN EN BEHOUDEN VAN 
MEDEWERKERS
De eerder beschreven schaarste op de arbeidsmarkt 
en de voorgenomen groei van Zorggroep Almere 
betekenen een forse inspanning op dit terrein. 
Enerzijds door een aantrekkelijke werkgever te 
zijn en te blijven (zie ook paragraaf 4.6 Talent 
ontwikkelen, ondernemen en durf), anderzijds door 
te investeren in scholing en opleiding van nieuwe 
medewerkers en teamontwikkeling. Bestaande 
samenwerkingsverbanden worden daartoe benut 
en nieuwe worden opgezet. Zo zal met ROC’s 
en Windesheim een nauwe verbinding worden 
aangegaan om te voorzien in de verwachte vraag 
en het vormen van een werk- en leergemeenschap. 
Ook voor het aantrekken van universitair geschoolde 
medewerkers worden verbindingen gelegd die moeten 
leiden tot ruimere beschikbaarheid van medewerkers. 
Het beleid daarvoor zal in de loop van 2021 gestalte 
krijgen en in de jaren daarna worden geëffectueerd.

6  l  BINNENKORT, 2021 – 2022 EN VERDER

“Zorggroep Almere wil in haar  
  vastgoedbeleid specifiek   
  aandacht hebben voor inwoners   
  van Almere die een beperkte 
  financiële draagkracht hebben.”
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6.4 DIGITALISERING IN DE VOLLE BREEDTE INZETTEN
Zoals gezegd in paragraaf 4.5 gaat Zorggroep Almere 
aan de slag met digitale middelen die hun waarde 
hebben bewezen. Het credo daarbij is dat informatie 
toegankelijk is voor iedereen, overal en altijd. Dat 
geldt voor professionals, cliënten, patiënten en andere 
belanghebbenden. In 2021 is de organisatie klaar om 
te investeren in de toepassing van e-health en robotica 
en in de competenties om ze te kunnen gebruiken, 
met aandacht voor mensen die moeite hebben met 
het gebruik. De schat aan digitale informatie die 
beschikbaar is, wordt ontsloten om te kunnen gebruiken 
voor sturing van de organisatie en het bieden van 
passende dienstverlening. De in 2021 te maken keuzes 
worden in de daarop volgende jaren daadwerkelijk 
ingezet. Netwerkpartners worden daarbij betrokken. De 
rol van Zorggroep Almere in technologie en ICT is die 
van regiehouder en zorgdragen voor moderne, goed 
toegankelijke en passende hulpmiddelen.

6.5 INRICHTEN VAN GEÏNTEGREERDE EN 
FACILITERENDE ONDERSTEUNING
Conform de richtinggevende keus van paragraaf 
4.9 (deskundige ondersteuning inrichten vanuit een 
klant- en service gerichte attitude en werkwijze) start 
Zorggroep Almere in de loop van 2021 dit traject. Waar 
nodig vindt herontwerp van de processen plaats met als 
resultaat een passende ondersteuning van het primair 
proces waarmee medewerkers en verbonden partijen 

zich ontzorgd voelen. Kenmerken daarvan zijn: eenvoud, 
op maat, een servicegerichte houding en willen leren en 
ontwikkelen.

6.6 OPNIEUW KIJKEN NAAR ORGANISATIE EN 
BESTURING
Zoals bij de inleiding van dit hoofdstuk al aangegeven, 
komt de inrichting en besturing van de organisatie in 
2021 aan de orde. Aan de hand van de te verwachten 
ontwikkelingen zal een voorstel hiervoor geformuleerd 
worden, waarbij ook de raad van toezicht nauw 
betrokken zal zijn.

6  l  BINNENKORT, 2021 – 2022 EN VERDER
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Missie, visie en strategische keuzes worden zichtbaar 
in doelen en resultaten. Voor de beleidsperiode 2021 – 
2024 zijn ze in dit hoofdstuk verwoord. Jaarlijks worden 
ze in (deel)plannen geconcretiseerd. Aan het einde 
van dit hoofdstuk is weergegeven hoe de sturing op 
strategische doelen is vormgegeven. Voor de ordening 
is gebruik gemaakt van de resultaatgebieden van het 
INK-managementmodel.

7.1 WAARDERING DOOR KLANTEN EN 
NETWERKPARTNERS
Cliënten, patiënten en bewoners ervaren de 
dienstverlening door Zorggroep Almere als betrokken, 
betrouwbaar en deskundig. Er is ruimte voor ‘het goede 
gesprek’ en aandacht voor wat het leven betekenisvol 
maakt. Zorg en behandeling zijn professioneel en 
menslievend en vinden plaats in een gastvrije en 
helende omgeving. Zorggroep Almere is gemakkelijk 
toegankelijk, op passende wijze en heeft een goede 
naamsbekendheid. Zorggroep Almere heeft bij inwoners 
van de stad, bij partners en bij financiers eveneens het 
imago van betrokken, betrouwbaar en deskundig. Ze 
wordt ervaren als ‘altijd dichtbij’, zowel in fysieke zin als 
in de zin van de betekenisvolle rol die ze heeft in de stad, 
in wijken en in de samenwerking. Zorggroep Almere 
wordt ervaren als mede richtinggevend in de opbouw 
van een meer inclusieve samenleving. Ze draagt 
actief bij aan het vergroten van de mogelijkheden van 
preventie, vroegsignalering, zorg en behandeling en de 

wachtlijst voor geclusterd en beschermd wonen wordt 
zoveel mogelijk beperkt.

7.2 WAARDERING DOOR EN VOOR MEDEWERKERS
Medewerkers van Zorggroep Almere ervaren 
waardering en kansen om zich te ontplooien op de 
manier die bij hen en bij de dienstverlening past. Ze 
ervaren de steunende werking van een team en voeren 
met cliënten, patiënten en bewoners en met elkaar 
‘het goede gesprek’. Zorggroep Almere is de werk- en 
leergemeenschap waarbij ze zich betrokken voelen, die 
betrouwbaar is en hen deskundig ondersteunt.

7.3 WAARDERING DOOR DE MAATSCHAPPIJ
Zorggroep Almere verleent haar diensten in het besef 
dat de gezondheidszorg ook op termijn houdbaar 
moet zijn, ondanks de stijging van de vraag. Mede 
daarom heeft ze toenemend aandacht voor gezondheid 
en gedrag, voor preventie en voor duurzaamheid. 
Zorggroep Almere houdt in haar bedrijfsvoering 
rekening met de effecten op mens, milieu en 
maatschappij. Met verbetering en vernieuwing als 
middel draagt Zorggroep Almere bij aan de ontsluiting 
van nieuwe ontwikkelingen en toepassingen ten 
behoeve de gezondheid en zelfredzaamheid van de 
Almeerse bevolking.

7.4 ONDERNEMINGSRESULTATEN
De beoogde resultaten van de beschreven strategie van 
Zorggroep Almere zijn:
1.  Cliënten, patiënten en bewoners waarderen 

de dienstverlening beter dan gemiddeld in de 
gezondheidszorg of branche.

2.  De kwaliteit van dienstverlening is ‘bij-de-tijd’ en 
voldoet minimaal aan de daarvoor geëigende 
maatstaven.

3.  Medewerkers werken vanuit het gedachtegoed 
van positieve gezondheid en Planetree waar van 
toepassing.

4.  Medewerkers ervaren aandacht voor hun vitaliteit, 
waardering voor hun talenten en kansen voor 
ontwikkeling, initiatief en verantwoordelijkheid. Ze 
waarderen de organisatie beter dan gemiddeld in 
de gezondheidszorg of branche en het verzuim ligt 
onder het branche gemiddelde.

5.  Zorggroep Almere heeft een door 
belanghebbenden erkende betekenisvolle rol in de 
stad en draagt mede zorg voor de opbouw van een 
meer inclusieve samenleving waardoor inwoners 
langer thuis kunnen blijven wonen.

6.  Zorggroep Almere is vooruitstrevend in het gebruik 
van moderne digitale hulpmiddelen in zorg, 
behandeling en werken.

7.  Zorggroep Almere neemt de verantwoordelijkheid 
om de juiste zorg op de juiste plek aan te bieden: 
dichtbij waar dat kan en verder weg als dat nodig is.

7  l  TRANSPARANT IN DOELEN EN RESULTATEN
8.  In de dienstverlening is toenemend aandacht voor 

preventie en vroegsignalering.
9.  Beschikbare data worden gebruikt om de inzet van 

preventie, vroegsignalering, zorg en behandeling 
richting te geven.

10.  De inwoners van Almere ervaren het regionale 
klantservicepunt als hèt informatiepunt voor al hun 
vragen op het terrein van gezondheid en zorg in 
Almere.

11.  Circa 80% van de inwoners van Almere maakt 
gebruik van de diensten van Zorggroep Almere, ook 
bij een groeiend aantal inwoners.

12.  Zorggroep Almere profileert zich in de regio in 
de kopgroep van vernieuwers in denken en doen 
ten behoeve van een goede kwaliteit van zorg en 
werken.

13.  Zorggroep Almere houdt in haar bedrijfsvoering 
rekening met de effecten op mens, milieu en 
maatschappij.

14.  Processen en structuur van de organisatie 
zijn zodanig ingericht dat ze als betrokken, 
betrouwbaar en deskundig worden ervaren door 
cliënten, patiënten, bewoners, medewerkers en 
netwerkpartners.

15.  De organisatie werkt continu aan een cultuur van 
reflecteren, leren en verbeteren.

16.  Zorggroep Almere realiseert jaarlijks een positieve 
kasstroom, een goede solvabiliteit en werkt aan een 
exploitatieresultaat van 2% in de plus.

7.5 FINANCIËLE KADERS VOOR BEDRIJFSRESULTATEN
De continuïteit van Zorggroep Almere is mede gebaseerd op de financiële bedrijfsresultaten. Bovenstaande 
doelstelling 16 is in deze paragraaf daarom nader uitgewerkt. Allereerst wordt in de volgende tabel een prognose 
gegeven van de te verwachten omzet in de komende jaren:

De stijging hangt in belangrijke mate samen met de eerder beschreven en door ons te realiseren uitbreiding van 
het aantal plaatsen waar kwetsbare ouderen kunnen wonen met een behoefte aan zorg. Voor de sturing van de 
financiële bedrijfsvoering hanteren we de komende jaren de volgende kaders:

Afzonderlijke plannen, begroting en meerjarenbegroting worden continu getoetst aan deze kaders en waar nodig 
bijgestuurd.

2021 2022 2023 2024

Omzetontwikkeling 179 mln. 194 mln. 207 mln. 210 mln.

Financiële ratio Norm

Solvabiliteit >=25%

DSCR >1,3

Net debt/Ebitda 2020: <4,0

2021: < 6,5

2022: <5.8

2023 en verder: <4.0

Current ratio >=1,0

Liquiditeitsbuffer Minimaal één maand omzet
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7.6 VERBETEREN, VERANDEREN EN VERNIEUWEN
Tijd en aandacht is nodig om systematisch de 
gerealiseerde resultaten te vergelijken met de van de 
visie en strategie afgeleide doelstellingen. Dat vormt de 
basis voor continu verbeteren en vernieuwen. Zorggroep 
Almere investeert daarin door audits, reflectie en ‘het 
goede gesprek’ en door gebruik te maken van het 
overzicht en de analyse van klachten, incidenten en 
calamiteiten, door project- en programmamanagement 
en door thematafels te starten waarin strategische 
vraagstukken in multidisciplinaire setting naar de 
dagelijkse praktijk worden vertaald.

7  l  TRANSPARANT IN DOELEN EN RESULTATEN

“Tijd en aandacht is nodig om   
  systematisch de gerealiseerde 
  resultaten te vergelijken met 
  de visie en strategie afgeleide 
  doelstellingen.”
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Dit Meerjaren Strategisch Beleidskader 2021 – 2024 is 
gebouwd op basis van missie, visie en kernwaarden. 
Het geeft de focus aan van Zorggroep Almere voor 
de komende jaren. En is daarmee een document dat 
bedoeld is om ‘het goede gesprek’ te voeren met 
cliënten, patiënten, inwoners van de stad, medewerkers 
en netwerkpartners.
Het is ook bedoeld ter inspiratie. Want dit zijn de grote 
lijnen, de richting die we willen. Nu komt het er op 
aan concreet te worden in het dagelijks leven. Wat 
betekent de missie elke dag? Hoe doen we dat met 
de kernwaarden? Welke keuzes maken we in zorg 
en behandeling? En in het managen van elke dag? 
Kunnen we met netwerkpartners iets bedenken zodat 
de kwaliteit van leven in Almere goed is geborgd in 
de komende jaren? En nog veel meer vragen zullen 
opkomen bij het lezen van dit kader.

Zoals gezegd in de inleiding, is ‘leiderschap’ nodig. 
Krachtig en menslievend. Om te inspireren en te 
motiveren, om elkaar aan te spreken en te steunen, om 
resultaten te behalen, om samen iets te bereiken wat 
een mens alléén niet kan. Bestuur en medewerkers, 
managers en teamleiders, van iedereen wordt dit 
persoonlijk leiderschap gevraagd. En zolang we daar 
aan werken, vormen we een werk- en leergemeenschap 
waarmee we tot successen in staat zijn.

Zo wordt de strategie een levend verhaal waarvan 
we SAMEN de eigenaar zijn. En zijn en blijven we een 
gewilde en persoonlijke partner in gezondheid en zorg 
in Almere, altijd dichtbij.

Doe je mee?

VRAGEN?
Heb je vragen naar aanleiding van dit Meerjaren 
Strategisch Beleidskader? Wij beantwoorden deze 
graag. Je kunt je vraag mailen naar
communicatie@zorggroep-almere.nl.

NAWOORD

Wij zijn er als u ons nodig heeft. Op alle momenten in uw leven.


