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Managementsamenvatting

Context Visie Verkorte ambitie Keuzes/strategieën 2020-2025

- De bevolking in het 

verzorgingsgebied stijgt, 

daarnaast neemt het aantal 

ouderen (sterk) toe, wat leidt tot 

toenemende vraag.

- Het medewerkerstekort neemt 

de komende jaren toe, met 

name op niveau 3 en 4. Vinden, 

binden en boeien van 

medewerkers is cruciaal.

- Een scherp profiel is cruciaal 

om aantrekkelijk te blijven voor 

(nieuwe) medewerkers, 

vrijwilligers en ook voor 

cliënten.*

- Externe trends vragen 

daarnaast om visie op onder 

andere medewerkers, 

vrijwilligers, naasten en sociale 

en technologische innovatie.

- Er liggen kansen om specifieke 

specifieke expertise in te zetten 

voor groei in bepaalde 

doelgroepen. 

- De financiële positie is gezond.

Onze visie is zorg met aandacht. We willen 

het leven van iedereen voor wie we 

werken zo aangenaam mogelijk maken. 

Dat maken we alleen waar met 

professionele medewerkers, vrijwilligers en 

naasten die betrokken zijn. Voor hen willen 

we een aantrekkelijke organisatie zijn 

die het werken zo aangenaam mogelijk 

maakt. Onze medewerkers en vrijwilligers 

kunnen zich ontwikkelen en voelen zich, 

net als naasten, thuis bij ons.

We werken voor mensen die voor een 

aangenaam leven onze zorg of 

ondersteuning nodig hebben. Kwetsbare 

ouderen voelen zich door ons gekend en 

bieden we liefdevolle, goede zorg en 

welzijn. Anderen bieden we met onze 

diensten een steun in rug. Veilig en prettig 

wonen maakt deel uit van een aangenaam 

leven en betekent voor iedereen wat 

anders. Daarom bieden we zorg en 

diensten om aangenaam te kunnen leven. 

Of iemand nu bij ons woont of elders. 

We vertrekken vanuit de vraag van de 

mensen voor wie we werken. Om zo goed 

mogelijk te voldoen aan hun vraag werken 

we samen met alle betrokken partijen.

Aangenaam werken 

Wij willen werken met professionele medewerkers, 

vrijwilligers en naasten die betrokken zijn. Voor hen willen 

we een aantrekkelijke organisatie zijn die het werken zo 

aangenaam mogelijk maakt. Onze medewerkers en 

vrijwilligers kunnen zich ontwikkelen en voelen zich, net 

als naasten, thuis bij ons. 

1. Werken aan een eigentijdse arbeidsrelatie 

2. Werken aan een eigentijdse (samenwerkings-) relatie 

met naasten en vrijwilligers

3. Aanscherpen rol naasten binnen het zorgproces

4. Profileren als opleidingsorganisatie 

Aangenaam leven 

Zorg is welzijn en welzijn is zorg. Onze ambitie is te 

werken voor mensen die voor een aangenaam leven 

onze zorg of ondersteuning nodig hebben. Kwetsbare 

ouderen voelen zich door ons gekend en bieden we 

liefdevolle, goede zorg en geborgenheid. Anderen bieden 

we met onze diensten een steuntje in de rug.

5. Aanbieden van een heldere en onderscheidende 

arrangementen (o.b.v. een modulair aanbod aan 

diensten)

6. Onderzoeken cliëntwaarde NAH (onder meer door een 

ongeluk) voor < 65 jarigen binnen Beweging 3.0

7. Versterken samenwerking tussen Beweging 3.0, Welzin 

en Leef3.nu en komen tot integraal aanbod 

8. Versterken palliatieve zorg

9. Helder positioneren wijkverpleging

Aangenaam wonen 

Veilig en prettig wonen maakt deel uit van een 

aangenaam leven en betekent voor iedereen wat anders. 

De kern is dat het veilig en prettig moet zijn. We leveren 

zorg en diensten om aangenaam te kunnen blijven 

wonen. Of iemand nu bij ons woont of elders. 

10. De intramurale zorg zo mogelijk in omvang mee laten 

groeien met de toename van de vraag hiernaar in het 

werkgebied

11. Actief inzetten op geclusterd wonen in de wijk 

12. Actief inspelen op veranderende zorgvraag en 

woonvraag

13. Aantrekkelijk en duurzaam vastgoed (door-) ontwikkelen 

voor bewoners en medewerkers 

Samen leven, samen werken

We vertrekken vanuit de vraag van de kwetsbare mensen 

voor wie we werken. Om zo goed mogelijk te voldoen aan 

hun vraag werken we samen met alle betrokken partijen.

14. Aanwezig zijn in de haarvaten van het werkgebied

15. Actief zoeken van samenwerking in de keten

16. Innemen van een volgende rol in zorgtechnologie

17. Randvoorwaarden bieden zodat professionals zorg en 

ondersteuning kunnen bieden

* Met cliënten worden alle mensen aangeduid die een dienst afnemen, daarvoor kunnen ook bewoners gelezen worden. 3



Om zorg met aandacht te realiseren is dit onze ambitie 

We werken samen met innovatieve partijen en start-ups aan sociale en technologische vernieuwing

We bieden ruimte voor experimenteren en innoveren

We vertalen vernieuwende zorgconcepten naar wonen

We zetten de medewerkers voorop 

We verbinden Leef3.nu, Welzin en Beweging 3.0 

We werken vanuit ‘zorg is welzijn en welzijn is zorg’

We werken samen met naasten op basis van wederkerigheid 

We versterken de synergie en gelijkwaardigheid tussen vrijwilligers en medewerkers

We staan voor onze maatschappelijke opdracht, doen dat samen met anderen en nemen 

daarbij proactief positie
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Vier elkaar versterkende ontwikkellijnen

Kwetsbare ouderen en 

andere mensen in ons 

werkgebied

Dit is waar het bij Beweging 3.0 om draait, voor onze eigen 

medewerkers én vrijwilligers. Aantrekkelijk werkgeverschap 

staat centraal: medewerkers krijgen de kans hun 

professionaliteit verder te ontwikkelen. Ook vrijwilligers zijn 

onmisbaar in de zorg. Vrijwilligers, naasten en medewerkers 

voelen zich thuis bij ons. We zijn betrokken, geven iedereen 

ruimte voor ontwikkeling en dagen iedereen uit om 

verantwoordelijkheid te nemen.

Aangenaam wonen
Aangenaam wonen betekent voor iedereen wat anders. De 

kern is dat het veilig en prettig moet zijn. We leveren zorg en 

diensten om aangenaam te kunnen blijven wonen. Of iemand 

nu bij ons woont of elders. Dit doen we op een vernieuwende 

en duurzame manier. We betrekken partijen die ertoe doen.

Aangenaam werken Aangenaam leven
Zorg is welzijn en welzijn is zorg. Het goede gesprek is het uitgangspunt om te 

bepalen wat iemand nodig heeft. Kwetsbare ouderen voelen zich door ons 

gekend en bieden we liefdevolle, goede zorg en geborgenheid. Anderen bieden 

we een steuntje in de rug met diensten voor gezondheid, veiligheid, gezelligheid 

en gemak. Daarbij hebben we oog voor de diversiteit aan mensen. Het leven 

van iedereen voor wie we werken zo aangenaam mogelijk maken, is onze 

maatschappelijke opdracht. Dit doen we samen met iedereen die ertoe doet in 

zijn of haar leven op basis van wederkerigheid.

Samen leven, samen werken
Samen leven is samen werken. Het vertrekpunt van de samenwerking is de 

vraag van de mensen waarvoor we werken. We doen dit samen met alle 

betrokken partijen. We zijn toegankelijk en waar nodig zetten we de eerste 

stap. We zijn aanwezig in de haarvaten van dorpen en steden in de regio 

Eemland, Nijkerk en Putten. We werken aan goede zorg en ondersteuning die 

aansluit bij de lokale situatie. We blijven ons ontwikkelen als moderne 

organisatie. Ons financieel beleid maakt onze ambities mogelijk. 

Deze vormen het vertrekpunt voor de koers voor de komende periode 

16 * Zie bijlage 1 voor een toelichting.




