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Beweging 3.0 heeft een spannende periode achter de rug. Een periode die, 
vanaf medio 2016, in het teken stond van verbeteren kwaliteit en veiligheid, 
het anders inrichten van de organisatie, (kosten-)beheersing en het bouwen 
aan een nieuw perspectief en hernieuwd vertrouwen in de organisatie. Na 
een periode van werken aan herstel van de organisatie is de tijd 
aangebroken om de gemaakte strategische keuzes te herijken, meer naar 
buiten te kijken en te werken aan vernieuwing. Het doel is natuurlijk dat we 
ook in de toekomst het beste blijven doen voor (zeer) kwetsbare ouderen 
en andere mensen die een steuntje in de rug nodig hebben in ons 
werkgebied.

Begin 2019 zijn we gestart met de ontwikkeling van onze Koers 2025, 
waarvan het eindrapport inmiddels voor u ligt. De Koers 2025 heeft ons 
grotendeels bevestigd in de koers die we al varen. Onze visie ‘zorg met 
aandacht’ is nog steeds de drager van al wat wij doen voor onze bewoners, 
cliënten en anderen voor wie wij er zijn. Liefdevolle zorg en aandacht is de 
basis. Er is wel sprake van een aanscherping van een aantal keuzes. 
Nadrukkelijk kiezen we voor de medewerkers, waarbij het samenwerken 
met vrijwilligers op basis van gelijkwaardigheid noodzakelijk is om goede 
zorg te kunnen geven. Zorg en welzijn zijn onlosmakelijk aan elkaar 
verbonden. Innovatie op alle vlakken is cruciaal. We werken dan ook samen 
met innovatieve partijen en start-ups aan sociale en technologische 
vernieuwing. Met onze koers blijven wij staan voor onze maatschappelijke 
opdracht, doen dat samen met anderen en nemen daarbij proactief positie.

Aan deze Koers 2025 hebben veel mensen bijgedragen: de leden van de 
projectgroep, een brede vertegenwoordiging van medewerkers via diverse 
klankbordbijeenkomsten en de online community, het centraal platform 
medezeggenschap, de ondernemingsraad, verpleegkundigenraad, externe 
stakeholders en de leden van de Raad van Toezicht. 

Het was mooi om te zien hoe de strategie vorm kreeg; door de inzet van 
alle deelnemers die zichtbaar en voelbaar hebben bijgedragen aan de 
ontwikkeling van deze Koers. Dit proces, dat we gezamenlijk hebben 
doorlopen, was zeker zo belangrijk als het voorliggende (concept) 
eindresultaat. De uitwisseling van standpunten en inzicht in verschil van 
interpretatie binnen één organisatie is een waardevolle bijvangst geweest 
die bij heeft gedragen aan het draagvlak de gekozen strategische richting.

Graag willen wij iedereen die bij heeft gedragen aan de ontwikkeling van dit 
plan danken voor hun tijd en inzet. Wij roepen iedereen op om samen met 
ons van deze koers een succes te maken. Wij hebben er alle vertrouwen in 
dat de richting die we hiermee kiezen zal bijdragen aan de juiste basis. Een 
basis, van waaruit wij aangenaam werken voor en mét de kwetsbare 
ouderen en andere mensen in ons werkgebied zodat zij aangenaam kunnen 
leven én wonen. 
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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 

expertise in te zetten voor groei 

in bepaalde doelgroepen. 

- De financiële positie is gezond.

Onze klantvisie 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 complexe en 

intensieve 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.

In de zorg die we verlenen, in de contacten 

met naasten en in de samenwerking met 

elkaar kiezen we voor een 

persoonsgerichte benadering. Hierin zijn 

aangenaam wonen, werken en leven 

verweven.

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 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. Voor ‘cliënten’ kan 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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De demografische samenstelling van het werkgebied van Beweging 3.0 

verandert de komende jaren sterk. De bevolking stijgt niet alleen sterk, maar 

vergrijst dubbel: het aantal ouderen neemt toe én de verhouding ouderen/niet-

ouderen neemt toe.

Waar in 2020 18% van de bevolking 65 jaar of ouder is, is dat in 2030 

opgelopen tot 22%; in absolute aantallen een stijging van 19.800 ouderen. De 

verwachting is dat ook de groep zorgbehoevende ouderen met een 

vergelijkbaar percentage zal stijgen. 

De verschillen tussen de onderlinge gemeentes kunnen groot zijn. Afhankelijk 

van het huidige zorgaanbod en reeds bekende uitbreiding, kan er per 

gemeente een specifieke groeiambitie geformuleerd worden.

Koers dient groei in aantal ouderen 
binnen werkgebied te faciliteren

Context | werkgebied vergrijst
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* Het betreft hier een analyse van de bevolkingsontwikkeling vanuit de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, 

Soest, Woudenberg, Putten en Nijkerk.7



Het tekort aan medewerkers neemt de komende jaren verder toe. Voor de regio 

Amersfoort Eemland wordt in 2021 een tekort van ruim 950 medewerkers in de VVT 

geprognostiseerd door het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT), zoals 

weergegeven in de figuur*. Hierbij wordt met name een tekort aan verpleegkundigen op 

niveau 4 verwacht. En ondanks dat er verschillende arbeidsmarkt-interventies 

plaatsvinden, is dit waarschijnlijk onvoldoende om het (regionale) tekort aan medewerkers 

tijdig op te lossen. Dit maakt het vinden, binden en boeien van (het juiste niveau) 

medewerkers cruciaal.

Er werken circa 2.500 mensen bij Beweging 3.0 met een sterk uiteenlopende 

arbeidsduur. Eind 2018 werkten zij gemiddeld 9,1 jaar voor Beweging 3.0. Er waren 479 

mensen die korten dan 1 jaar bij Beweging 3.0 werken, 714 mensen die korter dan 2 jaar 

werken en 1167 die korter dan 5 jaar werken. Daarentegen zijn er 190 mensen die langer 

dan 25 jaar werken voor Beweging 3.0 en haar rechtsvoorgangers. 

In 2018 vertrokken 426 personen. Het is daarmee van belang om niet alleen te zorgen 

voor voldoende instroom van nieuwe mensen, maar ook de uitstroom van (ervaren) 

mensen te verminderen. 

De gemiddelde leeftijd van de medewerkers van Beweging 3.0 is relatief hoog in 

vergelijking met de branche. In 2018 was 28,2% van de medewerkers ouder 55 jaar, ten 

opzicht van 25,8% in de branche. Daar staat tegenover dat Beweging 3.0 relatief veel 

mensen in dienst heeft jonger dan 26: 12,7% ten opzichte van 10,6% in de branche. 

Vinden, binden en boeien van medewerkers wordt cruciaal

Context | medewerkers worden schaarser...

* Bron: Prismant8



Het behouden van voldoende medewerkers zal de komende periode een belangrijke 

uitdaging vormen voor Beweging 3.0. 

Ruim 54% van de werknemers van Beweging 3.0 was in 2018 46 jaar of ouder, waarbij 

28,2% ouder dan 55 jaar is (zie figuur)*. Met name deze groep oudere werknemers, 

met een relatief hoog salaris en risico op verzuim, vragen om constante aandacht en 

strategisch handelen op het vlak van HR. 

Daarbij vragen deze medewerkers, mede door hun lange dienstverbanden, ook 

aandacht bij de implementatie van verschillende vernieuwingen. Dit aangezien de 

beperktere veranderbereidheid die is aangetoond bij deze groep, die het doorvoeren 

van gewenste vernieuwingen, juist ook om een aantrekkelijk werkgever te blijven, 

mogelijk in de weg kunnen staan.

De kracht van Beweging 3.0 zit ook in de groep jonge medewerkers. De organisatie 

blijkt goed te zijn in het aantrekken van deze groep medewerkers. Echter, het 

vasthouden van deze groep is de komende jaren van groot belang om een rol als 

aantrekkelijk werkgever in de regio te kunnen (blijven) vervullen.

Je scherp profileren als werkgever met een duidelijke strategie en een aantrekkelijk 

werkaanbod lijken belangrijke aspecten te zijn om voldoende instroom te genereren en 

de uitstroom zoveel mogelijk te beperken. Een belangrijk vertrekpunt hierbij blijft de 

vraag: ‘wat spreekt een (potentiële) werknemer aan?’

Centrale vraag hierbij is: wat spreekt (potentiële) werknemers aan?

Context | ...en vragen goed werkgeverschap

* Bron: Vernet viewer Q4 – 2018 Beweging 3.09



De afgelopen jaren heeft Beweging 3.0 een solide financieel resultaat laten 

zien van circa 1,8% positief. Hoewel er grote financiële uitdagingen lagen – en 

ook de komende jaren zullen liggen – is de organisatie in z’n geheel in staat 

geweest om een financieel solide koers te varen. 

Er is echter een groot verschil tussen de diverse onderdelen van Beweging 

3.0. Intramuraal draagt momenteel het meeste bij aan het totale resultaat, 

terwijl de huidige bijdrage van de wijk achter blijft. 

Gekeken naar de bijdrage per fte ontstaat een ander beeld. Intramuraal draagt 

€2.800 per fte bij, terwijl Leef3.nu €49.600 per fte bijdraagt. 

Gezien de maatschappelijke opdracht die Beweging 3.0 heeft, is het te 

verantwoorden dat niet alle onderdelen van de organisatie in gelijke mate 

bijdragen aan het resultaat, zeker indien het totale resultaat positief is. 

Een belangrijk uitgangspunt voor de komende strategische planningsperiode 

is dat alle organisatieonderdelen tezamen minimaal 1,5 tot 2,0% rendement 

dienen op te leveren ter financiering van vernieuwing en innovatie*. 

Uitgangspunt: een rendement van 1,5% tot 2,0% als basis voor vernieuwing

Context | financiële focus blijft cruciaal
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* Dit uitgangspunt is als onderdeel van dit strategische planningsproces gedefinieerd in samenspraak tussen de RvT en RvB van Beweging 3.0 en is, 

samen met de overige uitgangspunten samengevat in de ontwerpcriteria die voor dit koersplan zijn opgesteld (zie ook bijlage 8, blz 59)10



“Om medewerkers en vrijwilligers te vinden, 

te binden en te boeien is Beweging 3.0 gebaat 

bij een scherpe (arbeidsmarkt)positionering. 

Het moet voor iedereen helder zijn waar 

Beweging 3.0 voor staat en op welke wijze zij 

haar doelgroep(en) bedient.” 

11



Context | het organisatiecanvas als hulpmiddel

Waarden
Doelgroep-

communicatie

Doelgroepen

Opbrengsten

Plaats

van levering

Kernactiviteiten 

Samenwerkings-

partners

Kostenstructuur Mensen en 

middelen

Hoe creëert en waarborgt Beweging 3.0 waarde voor haar cliënten?

Het organisatiecanvas vormt een instrument dat kan worden gebruikt om het 
organisatiemodel van Beweging 3.0 op een systematische manier te beschrijven aan te 
scherpen, te (her)ontwerpen of te innoveren. 

Het canvas bestaat uit 9 bouwstenen, zoals hiernaast weergegeven. Achter iedere 
bouwsteen zit een wereld aan kennis en informatie:

- Waarden Wat is het aanbod voor de cliënt, wat bied je de cliënt? Hoe voeg je (welke) 

waarde(n) toe?

- Doelgroepen Wie zijn de belangrijkste cliëntgroepen en wat is hun behoefte?

- Doelgroepcommunicatie Hoe worden relaties met cliënten gelegd en onderhouden?

- Plaats van levering Hoe kunnen de cliënten worden bereikt?

- Opbrengsten Hoe komt Beweging 3.0 aan haar middelen? Wat is het ‘verdienmodel’?

- Kernactiviteiten Wat zijn de noodzakelijke activiteiten om de zorg succesvol te 

kunnen creëren en leveren?

- Mensen en middelen Welke mensen en middelen zijn intern nodig om de zorg 

succesvol te kunnen creëren en leveren?

- Samenwerkingspartners Welke externe strategische partners zijn nodig om de zorg 

succesvol te kunnen creëren en leveren?

- Kostenstructuur Wat zijn de belangrijkste vaste en variabele kosten voor onder 

andere zorg, ontwikkeling, beheer en onderhoud?

Op basis hiervan kunnen de krachten en de kwetsbaarheden binnen het organisatiemodel 
geïdentificeerd worden.

12



Context | interne krachten en kwetsbaarheden

Duidelijkere keuze in doelgroepen, proposities (en activiteiten) is gewenst*

13
* Deze keuzes vindt u terug als onderdeel van de 17 keuzes (zie pagina 17)  die zijn gemaakt in antwoord op de uitdagingen waar Beweging 3.0 op dit moment voor staat.



Context | externe trends met impact

Groeiende 

mogelijkheden ICT 

en zorgtechnologie 

Veranderende 

demografie en 

toenemende 

vergrijzing

Instabiele en 

volatiele financiering 

van de zorg: meer of 

minder middelen 

Toenemende druk op 

naasten en 

vrijwilligers

Politieke instabiliteit 

en veranderende 

rechtsorde

Individualisering 

maatschappij en 

afname van 

solidariteit 

Toenemende impact 

van big data

Diversiteit aan 

doelgroepen en 

toenemende 

gedrags-

problematiek

Financier bepaalt

Impact

- Behouden en aantrekken van 

medewerkers met de juiste 

competenties 

- Veranderingen in demografie leidt 

tot andere zorgvraag

- Inzet en opschaling van ICT en 

zorgtechnologie 

- Betaalbaarheid van de zorg, en 

inspelen op de veranderde 

zorgbehoeftes en vraag naar 

differentiatie 

- (Huidige) samenwerking met 

partners in de keten beter benutten 

(inclusief Leef3.nu en Welzin)

- Toekomstige rol van naasten en 

vrijwilligers

- Afweging over de de activiteiten die 

zelf gedaan worden en activiteiten 

die elders in de keten belegd 

kunnen worden

Toenemende krapte 

op de arbeidsmarkt

Toenemende 

tweedeling en 

polarisering

Toenemende 

samenwerking in de 

keten (o.a. andere 

aanbieders, 

leveranciers)

Visie op medewerkers, vrijwilligers, naasten en zorgtechnologie is nodig

14
* Bij het inventarissen van deze trends – die voor Beweging 3.0 de grootste impact hebben – zijn de door ActiZ opgestelde

toekomstscenario’s voor de langdurige zorg als uitgangspunt genomen, zie bijlage 3 (blz 39). 
14



2. Strategische richting
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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.



Vier elkaar versterkende ontwikkellijnen

Kwetsbare ouderen en 

andere mensen in ons 

werkgebied

1. Werken aan een eigentijdse arbeidsrelatie 

2. Werken aan een eigentijdse (samenwerkings-) relatie 

met naasten en vrijwilligers

3. Aanscherpen rol naasten en vrijwilligers binnen het 

zorgproces

4. Profileren als opleidingsorganisatie 

Aangenaam wonen
10. De intramurale zorg in omvang mee laten groeien met 

de toename van het aantal ouderen 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 cliënten en medewerkers 

Aangenaam werken Aangenaam leven
5. Aanbieden van heldere en onderscheidende arrangementen 

(o.b.v. een modulair productaanbod)

6. Onderzoek cliëntwaarde NAH 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

Samen leven, samen werken
14. Aanwezig zijn in de haarvaten van het werkgebied

15. Actief zoeken van samenwerking in keten vanuit netwerkgedachte

16. Innemen van een volgende rol op het vlak van zorgtechnologie

17. Randvoorwaarden bieden zodat professionals zorg en ondersteuning 

kunnen bieden

Iedere ontwikkellijn omvat concrete acties en strategieën

17 * Zie bijlage 8 voor een toelichting.



3. Missie, visie en gidsende principes

18

Hernieuwde missie, visie en gidsende principes bieden fundament



Beweging 3.0 heeft ten doel om bij te dragen aan de kwaliteit van leven 

van (kwetsbare) mensen met een zorg-, hulp- en/of 

ondersteuningsvraag.

Missie statement
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Onze klantvisie 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 complexe en intensieve 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 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. 

In de zorg die we verlenen, in de contacten met naasten en in de samenwerking met elkaar 

kiezen we voor een persoonsgerichte benadering. Hierin zijn aangenaam wonen, werken en 

leven verweven.

* Zie bijlage 1

Visie
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- De vraag van de mensen voor wie we werken is altijd ons vertrekpunt

- Alles wat we doen draagt bij aan aangenaam werken, leven en wonen 

- Om te voldoen aan deze vraag werken we samen met alle betrokken partijen

- We tonen lef en nemen onze verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van onze opdracht

- We streven naar zorg en welzijn thuis zolang dit aangenaam leven ten goede komt 

Deze vijf principes zijn voor ons de komende vijf jaar leidend

Gidsende principes
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4. Strategische doelstellingen

22

Wat willen we bereikt hebben in 2025?



Strategische keuzes | strategiekaarten

Wat is een strategiekaart?

Ambitie

Wat willen we bereiken? Wat is onze moonshot, hoe ambitieus zijn we?

Doelstellingen

Wanneer zijn we tevreden? 

Hoe vertalen we de ambitie 

naar meetbare doelstellingen?

Strategieën

Met welke strategische keuzes 

bereiken we de doelstelling?

Indicatoren en acties

Hoe meten we het succes van onze strategieën? Welke 

acties koppelen we aan de strategische keuzes? Wie is 

eigenaar van de actie, en wanneer voeren we uit?

Door middel van een strategiekaart wordt de koers concreet uitgewerkt. De benoemde acties en strategieën worden samengevoegd met de reeds 

lopende activiteiten en projecten, en uitgewerkt in de jaarplancyclus. De benoemde indicatoren worden nader uitgewerkt en geïmplementeerd. 
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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. 

Doelstellingen Strategieën Indicatoren Acties

- In 2025 heeft Beweging 3.0 

een hogere instroom dan de 

branche en is de uitstroom 

lager dan de branche

- In 2025 voelt minimaal 90% 

van de medewerkers zich 

betrokken bij Beweging 3.0 

- In 2025 geeft minimaal 80% 

van de vrijwilligers en 

naasten aan zich betrokken 

te voelen bij Beweging 3.0

1. Werken aan een eigentijdse 
arbeidsrelatie 

- Medewerkers-

betrokkenheid ⩾ 8

- Maximaal 5,4% ziekteverzuim per 

jaar 

- Maximaal 5%* uitstroom 

*(% wordt nog nader 

onderbouwd)

- Ophalen van verhalen en behoeften bij medewerkers (kwalitatief)

- Visie uitwerken op modern werken (‘hoe verleiden we medewerkers’)

- Onderzoek communicatiebehoeftes richting medewerkers

- Proces van ‘medewerkers-reis’ verder ontwikkelen en optimaliseren (first-time-right)

- Onderzoeken wat voor medewerkers aantrekkelijk werkgeverschap en gewenste 

leiderschapsstijl is 

- Branding en arbeidsmarktcommunicatie 

- Bieden van levensfasebewust werkgeverschap

- Beoordelen opties arbeidsvoorwaardenpakket op maat

2. Werken aan een eigentijdse 
(samenwerkings-) relatie met 
naasten en vrijwilligers

- Naasten en vrijwilligers-

betrokkenheid ⩾ 8

- Beleid en proces toekomstbestendig maken 

- Werkprocessen inrichten zodat medewerkers, naasten en vrijwilligers elkaar versterken

- Vraag ophalen bij naasten en vrijwilligers hoe zij ondersteund willen worden c.q. wat zij nodig 

hebben

- Aanbod, werving, ontvangst ondersteuning verbeteren

- Onderzoek naar overeenkomst in samenwerking met naasten en vrijwilligers 

3. Aanscherpen rol naasten en 
vrijwilligers binnen het 
zorgproces

- ⩾ 75% naasten ervaart 

medezeggenschap

- Jaarlijkse stijging van consistente 

relatie 

- Visie ontwikkelen op samenwerken met vrijwilligers en naasten, inclusief streven naar 

consistente inzet in lengte en aantal uren

- Uitrol van ‘programma’ (resultaat van visie) om vrijwilligers en naasten meer te betrekken bij 

activiteiten met cliënten (o.a. welzijn)

4. Profileren als opleidings-
organisatie 

- ⩾ 95 % leerlingen/studenten blijft 

bij Beweging 3.0 werken na hun 

opleiding

- Kwaliteitspaspoort ok ⩾ 95% van 

onze zorgprofessionals

- Intensiever samenwerken met opleidingsinstellingen 

- Bieden van optimale leer- en scholingsbegeleiding

- Ontwikkelen en opzetten van opleidingsarrangementen en stageprogramma’s

- Aansluiten bij relevante platforms en kenniscentra 

- Bieden van voldoende groei, ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden, voor medewerkers van 

alle leeftijden
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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.

Doelstellingen Strategieën Indicatoren Acties

- In 2025 is de gemiddelde 

cliënttevredenheid van 

cliënten bij Beweging 3.0 

minimaal een 8 

- In 2025 geeft minimaal 

90% van de cliënten aan 

zich ondersteund te 

voelen door Beweging 

3.0, Welzin of Leef3.nu

5. Aanbieden van heldere en 

onderscheidende 

arrangementen (o.b.v. een 

modulair productaanbod)

- Clienttevredenheid ⩾ 8

- Alle procesbeschrijvingen (uitwerking) gereed

- Stijging van 5 procentpunt per jaar van 

cliënten die aangeven (mede) voor Beweging 

3.0 gekozen te hebben vanwege 

dienstenaanbod (incl. service)

- Ophalen van verhalen en behoeften bij cliënten (kwalitatief)

- Cliënttevredenheid kort cyclisch meten 

- Bepalen van minimale basis die Beweging 3.0 wil bieden per doelgroep

- Cliëntvraag per doelgroep in kaart brengen 

- Bepalen van de aanvullingen in modules: rol Welzin en Leef3.nu

- Bepalen dienstaanbod aan de hand van vraag doelgroepen en dienstenmatrix

- Definiëren wederkerigheid

6. Onderzoek klantwaarde 

NAH voor < 65 jarigen

- Afgerond onderzoek naar klantwaarde die 

Beweging 3.0 kan bieden NAH <65 jaar 

- Onderzoeken aansluiting tussen vraag cliënten NAH <65 jaar en aanbod Beweging 3.0 

- Onderzoeken alternatieven voor cliënten en medewerkers

- Keuze maken en uitvoeren 

7. Versterken samenwerking 

tussen Beweging 3.0, 

Welzin en Leef3.nu en 

komen tot integraal 

aanbod 

- 50% van de cliënten maakt gebruik van zorg-

en/of dienstenarrangementen van twee of 

meer organisaties: Beweging 3.0, Welzin of 

Leef3.nu

- Beoordelen van versterkende punten en mogelijke samenwerkingsvelden 

- Sociale innovaties ontwikkelen 

- Medewerkers trainen in het goede gesprek voeren 

- Dienstenaanbod in kaart brengen van Beweging 3.0, Welzin en Leef3.nu

- Mogelijk maken dat diensten van Welzin en Leef3.nu ook intramuraal aan te bieden zijn

- Ontwikkelen van nieuwe dienstenarrangementen

- Aanpassen diensten en werkprocessen o.b.v. ontwikkelingen in de markt

- Vraaggestuurd aanbod van Welzin en Leef3.nu aan intramurale cliënten

8. Versterken palliatieve zorg - Alle onze cliënten hebben de mogelijkheid van 

de professionele zorg en aandacht gedurende 

stervensfase gebruik te maken

- Nulmeting vanuit kwaliteitskader

- Mogelijkheden onderzoeken vanuit intramuraal én vanuit wijkverpleging

- Verbeterplan opstellen

- Verschillen overbruggen en aanbod versterken 

9. Helder positioneren 

wijkverpleging

- Aanbod op vraag is helder

- Werkgebied is duidelijk omlijnd

- Onderzoek naar ontwikkeling doelgroep

- Resultaten projecten op basis van resultaten onderzoek P5Com implementeren 
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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. 

Doelstellingen Strategieën Indicatoren Acties

- In 2025 onderscheidt 

Beweging 3.0 zich met een 

aantrekkelijk en gevarieerd 

huisvestings-aanbod voor 

mensen met een VV-

indicatie in de regio 

Eemland, Nijkerk en Putten 

van Beweging 3.0 

- In 2025 is de huisvesting 

van Beweging 3.0 een 

aantrekkelijke werkplek voor 

haar medewerkers

- …

10. De intramurale zorg in omvang 

mee laten groeien met de 

toename van het aantal 

ouderen in het werkgebied

- Minimaal gelijk houden van 

marktaandeel in werkgebied

- ⩾ 90% vacatures voor opening 

groep/locatie/ nieuw concept is 

ingevuld

- Best practices in Nederland ophalen 

- Demografische analyse, inclusief analyse ontwikkeling zorg- en ondersteuningsvraag

- Herijken SHP inclusief investeringsplan, inclusief omgevings- en concurrentieanalyse

- Bepalen medewerkersbehoefte n.a.v. SHP (gericht op creëren aantrekkelijke werkplek)

11. Stimuleren van geclusterd 
wonen in de wijk 

(ouderen die zelfstandig wonen 
in bijvoorbeeld een complex)

- ⩾ 90% cliënten ⩽ 500 meter van een 

andere cliënt met vergelijkbare 

zorgbehoefte

- Herijken SHP inclusief investeringsplan, inclusief omgevings- en concurrentieanalyse

- Visie op geclusterd wonen en daarmee duiding van concepten (incl. intramuraal)

- Onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden met woningcorporaties of (buitenlandse) 

investeerders

- Investeringsplan opstellen o.b.v. demografische analyse 

12. Actief inspelen op 

veranderende zorgvraag en 

woonvraag

- Cliëntbehoeften in kaart (jaarlijks)

- Optimalisatie aanbod iedere 

2 jaar

- Vertalen veranderende vraag en 

externe oriëntatie in continu proces 

- Continue monitoren cliëntbehoeften en externe ontwikkelingen

- Iedere 2 jaar aanbod optimaliseren o.b.v. demografische analyse en analyse 

cliëntbehoeften

- Iedere 2 jaar aanbod producten en diensten aanpassen aan veranderende woonbehoefte 

(i.s.m. anderen: o.a. woningcorporatie)

13. Aantrekkelijk en duurzaam 

vastgoed (door)ontwikkelen 

voor cliënten en medewerkers 

- Al het (nieuw) te realiseren vastgoed 

scoort vergelijkbaar met een 

duurzaamheids-certificaat

- Gerenoveerde vastgoed scoort ⩾ 2 

energielabels beter dan het oude 

vastgoed

- Bewonerstevredenheid en 

medewerkersbetrokkenheid t.a.v. het 

vastgoed ⩾ 8

- Onderzoek medewerkersbetrokkenheid en -tevredenheid, specifiek op het gebied van de 

woning/vastgoed

- Onderzoek bewonersbetrokkenheid, specifiek op het gebied van de woning/vastgoed

- Onderzoek naar financiële, organisatorische en milieukundige aspecten van 

verduurzaming huidig vastgoed
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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. 

Doelstellingen Strategieën Indicatoren Acties

- In 2025 wordt Beweging 3.0 

(h)erkend als een actieve 

netwerk-organisatie, met 

een meerwaarde voor haar 

cliënten en haar werkgebied

- In 2025 wordt Beweging 3.0 

(h)erkend als een actieve 

netwerk-organisatie, met 

een meerwaarde voor haar 

cliënten en haar werkgebied

- In 2025 heeft Beweging 3.0 

voor de 10 belangrijkste 

cliëntbehoeftes – samen 

met haar netwerkpartners –

dienstenarrangementen  

ontwikkeld

14. Aanwezig zijn in de haarvaten 

van het werkgebied

- NPS (aanbevelings-

percentage) van Beweging 

3.0 ⩾ 90% op Zorgkaart.nl

- Onderzoek naar cliëntbehoeftes in de wijk 

- Onderzoek naar aanbod collega-organisaties 

- Onderzoek naar onderlinge versterking Beweging 3.0, Welzin en Leef3.nu

- Onderzoek naar mogelijkheden om deze behoeftes haalbaar en betaalbaar in te vullen 

15. Actief zoeken van 

samenwerking in keten vanuit 

netwerk-gedachte

- Top 10 belangrijkste 

ketenpartners zijn 

geïdentificeerd 

- Met ketenpartners zijn 

afspraken voor ⩾ één 

diensten-arrangement 

- Organisatie ontwikkelen voor samenwerken in netwerken / sociale innovaties ontwikkelen 

- Sleutelfiguren identificeren en ‘eigenaren’ toekennen om relatie te onderhouden

- Continue monitoren van externe ontwikkelingen en veranderingen in zorgvraag binnen 

doelgroepen Beweging 3.0

- Zorgen voor herkenbaarheid door branding en communicatie

- Verkennen van strategische samenwerkingspartners en -opties

- Ontwikkelen van nieuwe dienstenarrangementen met samenwerkingspartners

16. Innemen van een volgende rol, 

maar ook deels 

experimenteren, op het vlak 

van zorgtechnologie

- ⩾ 70% van de cliënten maakt 

gebruikt van één of meerdere 

zorgtechnologieën 

- Inventariseren welke technologische ontwikkelingen toepasbaar en betaalbaar zijn, en wat de 

toegevoegde waarde is voor de cliënt 

- Prioriteren en heroverwegen van de projecten

- Samenwerking aangaan met innovatieve organisaties/start-ups

- Huidige visie op zorgtechnologie concretiseren en uitwerken 

- Creëren van mogelijkheden in het budget om innovatie vanuit de praktijk en experimenteren te 

stimuleren

- Op orde brengen ICT-basisfunctionaliteit voor een toekomstgerichte organisatie: juiste 

randvoorwaarden organiseren

- Implementeren zorgtechnologie op locatie en wijk

17. Randvoorwaarden bieden 

zodat professionals zorg en 

ondersteuning kunnen bieden

- Medewerkers-betrokkenheid 

t.a.v. ondersteunende 

systemen ⩾ 8

- In kaart brengen toegevoegde waarde van de belangrijkste bedrijfsprocessen

- Slimmer inzetten technologie en optimalisatie systeeminrichting

- Verbinding bedrijfsvoering en organisatie door duidelijke afbakening rollen en taken
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5. Implementatieplan op hoofdlijnen
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Hoe ziet de komende periode eruit?



Hoe verder: koersprogramma 

29

Parallel

Verandering kost tijd en aandacht. Om gezamenlijk van onze koers een succesvolle koers te maken, is het van belang om aandacht te hebben voor 

verschillende zaken. Niet alleen dienen we heldere eigenaren van actieplannen of strategiekaarten te benoemen, maar ook dienen we aandacht te hebben 

voor de werkwijze waarop eigenaren van acties hun eigenaarschap op kunnen pakken. Hiervoor is het noodzakelijk dat eenieder zich (mede)verantwoordelijk 

voelt voor het creëren van een veilige omgeving die creativiteit en innovatie bevordert en waarin medewerkers kunnen floreren. 

Het vervolg

Om te kunnen blijven sturen op de voortgang van alle doelstellingen 

worden zowel de jaarplannen als de P&C-cyclus zodanig ingericht dat 

de bijdrage aan de gemaakte keuzes inzichtelijk wordt. Dit houdt 

onder meer in dat de samenhang en cascadering van doelstellingen 

en indicatoren optimaal ingeregeld wordt, maar ook dat de P&C-

cyclus zo is geoptimaliseerd wordt dat de voortgang van de ambitie 

en het voeren van de (verbeter)dialogen geborgd is. 

De financiële vertaling van het koersprogramma wordt ondergebracht 

in de begroting. In de begroting 2020 is hiervoor een post opgenomen 

die na besluitvorming over het Koersprogramma verder wordt 

ingevuld. Het doel is om met ingang van de begroting 2021 een 

beleidsrijke begroting te presenteren, waarin de doelen, projecten en 

budgetten in samenhang gepresenteerd worden.

De start 

De gemaakte concrete strategische keuzes worden gecombineerd met 

de tactische ambities in de vorm van relevante projecten, en 

vervolgens samen gebracht in een breed gedragen Koersprogramma 

2025.

De start van dit koersprogramma bestaat uit het inventariseren en 

beoordelen van het grote aantal (geplande) projecten. Deze projecten 

dienen na inventarisatie aangesloten te worden met de aangescherpte 

strategische richting uit de Koers 2025, waarbij een integraal overzicht 

ontstaat van de ambitie in de komende planningsperiode. Gegeven de 

vaste c.q. beperkte hoeveel mensen en middelen dienen er duidelijke 

keuzes gemaakt te worden die in lijn liggen met de ingeslagen koers. 

Het koersprogramma wordt tot 2025 jaarlijks geëvalueerd en 

desgewenst bijgesteld en/of aangevuld.



Q3 ‘19 Q4 ‘19 Q1 ‘20 Q2 ’20 Q3 ’20 Q4 ‘20

Governance

Organisatie en 

implementatie

Projecten

Implementatieplan op hoofdlijnen 

Kaderbrief en begroting
Opstellen kaderbrief en begroting 2020

Vaardigheden en capaciteit
Versterken & diversifiëren vaardigheden medewerkers en vrijwilligers. realiseren voldoende uitvoeringscapaciteit

Detailleren richting in intensievere samenwerking tussen wijkverpleging, 
Welzin en Leef3.nu 

Borgen van integraal aanbod door actief verbinden van initiatieven 

Projectstructuur
Ontwikkelen en opzetten passende projectstructuur, inrichten teams, definiëren 

rollen en verantwoordelijkheden, definiëren interne overlegstructuur

Governance
Uitwerken van de Koers 2025 naar besluitvorming 

voor  RvT, OR en CPM

Projectmanagement
Bewaken voortgang implementatie van de koers, rapportages, incidentmanagement, etc.

30

Doorvertaling naar teams
Vertalen van strategie en strategische keuzes naar 

teams; opstellen jaarplan per locatie en of team

Communicatie van koers en strategische keuzes 

Betrokkenheid en feedback
Inrichten mogelijkheden om gremia betrokken te houden en feedback te integreren in de uitvoering van de koers

Sturen en bijsturen
Trainen en en bijsturen teams in de werkwijze en het behalen van 

de strategische doelstellingen 

Kaderbrief en begroting
Opstellen kaderbrief en begroting 2021

Vaststellen strategierisico’s
In kaart brengen van belangrijkste strategierisico’s*

* Verder bouwend op de basis die tijdens het strategieontwikkelingstraject is gelegd. 

Koersprogramma 2025
Inzicht creëren in huidige activiteiten 

en ambitie vertalen naar jaarplan



Bijlage 1

Zorg met aandacht
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Zorg met aandacht

Zorg met aandacht

Wij geloven dat mensen pas tot hun recht komen in relatie met anderen. Iedere cliënt heeft een eigen verhaal, met personen 
en dingen die voor hem of haar van waarde zijn. Zorgmomenten zijn bij uitstek de momenten waarop medewerkers 
uitdrukking kunnen geven aan persoonlijke aandacht en betrokkenheid bij cliënten. Het zijn de momenten waarop 
medewerkers, met of zonder woorden, contact met hen kunnen maken. Momenten waarop zij kunnen laten zien dat de cliënt 
er toe doet en kunnen ontdekken wat zijn of haar specifieke (zorg)vraag is. Goede zorg is zorg waarbij cliënten zich gekend 
en gewaardeerd voelen, die aansluit bij wat voor hen belangrijk is en wat hun leven waardevol maakt. Goede zorg gaat over 
het bieden van een fijne woonplek: schoon, veilig en comfortabel, met voldoende privacy. Goede zorg is ook veilige zorg, met 
oog voor risico’s en ruimte om te leren van fouten.

Samenspel informele zorg

Het samenspel met familie en vrijwilligers is onmisbaar. Familie kan helpen erachter te komen wat belangrijk is voor de cliënt, 
waar iemand blij of juist verdrietig van wordt, wat een veilig gevoel geeft of juist niet. Daarnaast kunnen zij samen met 
vrijwilligers helpen invulling te geven aan datgene wat het leven van de cliënt waardevol maakt.

Onze klantvisie ‘zorg met aandacht’ is nog steeds de drager van al wat wij 
doen



Bijlage 2

Toelichting strategische keuzes
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- Aangenaam werken is waar het bij Beweging 3.0 op draait

Ontwikkellijn | Aangenaam werken

Keuze/strategie Toelichting 

1. Werken aan een eigentijdse 

arbeidsrelatie 

Door de (klassieke) arbeidsrelatie te heroverwegen, kan Beweging 3.0 zich als aantrekkelijke werkgever profileren. Medewerkers krijgen de 

kans hun professionaliteit verder te ontwikkelen en we dagen hen uit om verantwoordelijkheid te nemen. In een arbeidsmarkt die wordt 

gekenmerkt door schaarste is het van belang om een stap voorwaarts te zetten, en niet instrumenteel maar integraal naar de relatie 

werkgever-werknemer te kijken. 

2. Werken aan een eigentijdse 

(samenwerkings-) relatie 

met naasten en vrijwilligers

Door het herdefiniëren van de relatie met naasten en vrijwilligers kan Beweging 3.0 zich ook voor hen als aantrekkelijke partij profileren. 

Hierbij dient onderzocht te worden hoe vrijwilligers beter ‘te verleiden’ zijn. Van belang is een integrale aanpak in samenhang met 

arbeidsmarktcommunicatie en marketing. Ook dient het huidige beleid ten aanzien van naasten verder aangescherpt te worden, waarbij 

mensen verleid worden tot participatie. 

3. Aanscherpen rol naasten 

binnen het zorgproces

Als antwoord op (1) de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt, (2) de groeiende groep thuiswonende zorgvragers en (3) de groeiende rol 

van naasten in het professionele zorgproces, streeft Beweging 3.0 ernaar om de rol van de naasten aan te scherpen. Er is een noodzaak hier 

minder vrijblijvend in te zijn, waarbij er goede afspraken moeten zijn tussen de professionals en de naasten om de cliënt optimale zorg te 

bieden. Dit vraagt een andere professionele houding. 

4. Profileren als 

opleidingsorganisatie 

Om een solide basis te zijn voor nieuwe medewerkers – zowel ervaren medewerkers als toekomstige medewerkers die nog aan een opleiding 

bezig zijn – kan Beweging 3.0 zich meer profileren als een opleidingsorganisatie. Op deze manier worden medewerkers geboeid en verder 

ontwikkeld, kan de instroom toenemen, maar neemt ook de algemene kwaliteit toe. Belangrijk is wel om passende opleidingen aan te bieden: 

niet alle medewerkers zullen de noodzaak voelen zich te blijven ontwikkelen. 
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- Zorg is welzijn en welzijn is zorg

Ontwikkellijn | Aangenaam leven 

Keuze/strategie Toelichting 

5. Aanbieden van een heldere 

en onderscheidende 

arrangementen (o.b.v. een 

modulair productaanbod)

Er zal een steeds grotere vraag ontstaan naar extra diensten voor eigen rekening. Om de vraag van de cliënt optimaal te beantwoorden, 

streeft Beweging 3.0 naar een modulair productaanbod. Dit aanbod is gestoeld op een helder basispakket, met daarnaast differentiatie naar 

verschillende keuzes, leeflijnen en leefstijlen voor de cliënten. Het streven hierbij is de overgang van ‘kwaliteit van zorg’ naar ‘kwaliteit van 

leven’, waarbij technologie een rol kan spelen in het beter en gemakkelijker kiezen. Ook kan het modulaire aanbod terugkomen in de 

woonvormen. 

6. Onderzoek klantwaarde 

NAH voor < 65 jarigen 

binnen Beweging 3.0

Eén van de specialties van Beweging 3.0 is momenteel de NAH-afdeling, waar onder andere mensen jonger dan 65 jaar verblijven die door 

een ongeluk NAH-patiënt zijn geworden. Onderzocht wordt wat de toekomstige positie van deze zorg binnen Beweging 3.0 is, waarbij onder 

andere bekeken wordt (1) wat de meerwaarde van deze zorg is voor de organisatie, (2) in hoeverre deze doelgroep tot de kern behoort van 

Beweging 3.0 en (daarmee) de kerndoelgroep ‘verdrukt’ uit de kernlocaties en (3) in hoeverre de organisatie inhoudelijk de beste organisatie 

is om deze zorg aan te bieden. Hierbij wordt overwogen om deze discipline af te bouwen, waarmee deze zorg (op termijn) niet langer 

aangeboden wordt.

7. Versterken samenwerking 

tussen Beweging 3.0, 

Welzin en Leef3.nu en 

komen tot integraal aanbod 

Versterken en verder optimaliseren van de samenwerking met Welzin en Leef3.nu als (interne) ketenpartner. Samen met Welzin kan de 

samenwerking in het sociaal domein en 2e lijn versterkt worden, of de samenwerking tussen de informele en formele zorg. Met Leef3.nu kan 

de stijgende groep ouderen die een vraag heeft naar extra zorg of diensten c.q. die we bedienen met een steuntje in de rug met diensten voor 

gezondheid, veiligheid, gezelligheid en gemak beter bediend worden. Het streven is dat ook intramurale bewoners gebruik kunnen (gaan) 

maken van dit steuntje in de rug, en dat er (daarmee) een actief aanbod van Welzin / Leef3.nu aan intramurale cliënten is. 
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- Zorg is welzijn en welzijn is zorg

Ontwikkellijn | Aangenaam leven 

Keuze/strategie Toelichting 

8. Versterken palliatieve zorg Versterken en verder optimaliseren van het aanbod palliatieve zorg. De palliatieve zorg kan zowel intra- als extramuraal geboden worden, 

waarbij het accent primair op intramuraal zal liggen.

9. Helder positioneren 

wijkverpleging

Helder positioneren en verder versterken van het aanbod wijkverpleging, mede op basis van de uitkomsten van het onderzoek door P5com. 
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Ontwikkellijn | Aangenaam wonen

Keuze/strategie Toelichting 

10.De intramurale zorg in omvang 

mee laten groeien met de 

toename van het aantal ouderen 

in het werkgebied

Het bieden van intramurale zorg vanuit de maatschappelijke opdracht van Beweging 3.0. De intramurale locaties zijn primair voor de 

kerndoelgroep van Beweging 3.0. In Eemland stijgt het aantal 65-plussers tussen 2020 en 2025 met 14%. De ambitie is om de 

intramurale capaciteit mee te laten groeien met de vraag, waarbij de beschikbaarheid van medewerkers een absolute randvoorwaarde is. 

11.Actief inzetten op geclusterd 

wonen in de wijk 

(ouderen die zelfstandig wonen 

in bijvoorbeeld een complex)

Vanuit haar maatschappelijke opdracht wil Beweging 3.0 ook (extramurale) zorg bieden voor bewoners in de wijk. Beweging 3.0 heeft 

hierin te maken met een beperkte hoeveelheid mensen en middelen en streeft er naar om deze zorg efficiënt en effectief aan te bieden. 

Hierbij wil Beweging 3.0 actief inzetten op geclusterd wonen in de wijk.

12.Actief inspelen op veranderende 

zorgvraag en woonvraag

Parallel aan het aanbieden van heldere en onderscheidende arrangementen (o.b.v. een modulair productaanbod)

gaat het tevens over het actief inspelen op een veranderende zorgvraag. Beweging 3.0 streeft naar het (actief) volgen van veranderingen 

in de zorgvraag, en het constant aanpassen van het (zorg)aanbod hierop. Hieronder valt ook een mogelijke toename van zorg in de 

laatste levensfase, maar mogelijk ook een toenemende rol van begeleiding ten opzichte van verzorging. Ook kan er gekeken worden 

naar het verleiden van mensen tot een andere woonsituatie, waarin betere of passendere zorg geboden wordt. Ook de mogelijkheden tot 

het samenvoegen van de diensten dagbehandeling en dagbesteding en het bereiken van overige synergiën, bijvoorbeeld met Welzin en

Leef3.nu

13.Aantrekkelijk en duurzaam 

vastgoed (door)ontwikkelen voor 

bewoners en medewerkers 

Voor de bewoners én voor de medewerkers is het van belang om aantrekkelijk vastgoed te realiseren: huisvesting voor de bewoners en 

een werkplek voor de medewerkers. Het vastgoed moet een uitnodigende plek zijn om te wonen en werken, en dient daarmee een 

aantrekkingsrol en is meer dan een randvoorwaarde. Duurzaam vastgoed gaat hierbij niet alleen op voor de milieu-impact, maar (juist) 

ook voor het geluk en welbevinden van onze mensen.

Aangenaam wonen betekent voor iedereen wat anders
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Ontwikkellijn | Samen leven, samen werken

Keuze/strategie Toelichting 

14.Aanwezig zijn in de 

haarvaten van het 

werkgebied

Beweging 3.0 is een systeem-organisatie waar mensen vanaf een relatief lichte zorgvraag bij terecht kunnen voor wijkverpleging. Om écht 

aanwezig te zijn in het werkgebied, is het van belang om in de haarvaten van de dorpen en steden een rol te kunnen spelen. Rekening 

houdende met de financiële randvoorwaarden voor de gehele organisatie, is het van belang om op flexibele en solide georganiseerde wijze de 

interne keten van welzijn, wijkverpleging en intramurale zorg te positioneren. Dit doen we samen met alle betrokken partijen. We zijn 

toegankelijk en waar nodig zetten we de eerste stap.

15.Actief zoeken van 

samenwerking in keten 

vanuit netwerkgedachte

Meer gebruik maken van de krachten in de keten, en meer de samenwerking met ketenpartners opzoeken. Beweging 3.0 moet zich richten op 

haar kern, voor overige zaken een samenwerking opzoeken. Een samenwerking dient versterkend te zijn: voor alle partijen moet er een 

duidelijke toegevoegde waarde zijn, vanuit de kerndoelen van Beweging 3.0. 

16.Innemen van een volgende 

rol op het vlak van 

zorgtechnologie

Het (actief) volgen van de markt op het vlak van bewezen (zorg)technologische oplossingen, vanuit de duidelijke focus van Beweging 3.0 in 

termen van doelgroepen en diensten. Het streven is naar een positie in het tweede kwartiel: achter de koplopers, maar voor de massa. Het 

organiseren, stimuleren en mogelijk maken van innovatie is hierin van belang, waarbij technologie de medewerkers ontzorgt en ondersteunt 

17.Randvoorwaarden bieden 

zodat professionals zorg en 

ondersteuning kunnen 

bieden

Medewerkers zijn de belangrijkste ’asset’ van een organisatie om haar doelen te bereiken. Om professionele zorg en dienstverlenging te 

kunnen bieden, is het van belang dat de organisatie zelf ook professioneel opereert en meebeweegt met de veranderende eisen van 

medewerkers. Het is van belang om ondersteunende systemen, bedrijfsprocessen en taken/rollen zo in te richten dat zorgmedewerkers zich 

kunnen concentreren op het bieden van zorg en niet opgehouden worden door randvoorwaarden. 

Het vertrekpunt is de vraag van de mensen waarvoor we werken
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Bijlage 3

Trends
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3. Toenemende krapte op de arbeidsmarkt

Het aantal vacatures groeit, evenals het aantal moeilijk vervulbare 

vacatures. Er is sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt voor 

verplegenden en verzorgenden. In de VVT ervaart 76% van de 

organisaties wervingsproblemen. Zonder aanvullende acties loopt het 

personeelstekort in 2022 op naar 100 tot 125 duizend personen. 

6. Toenemende zelforganisatie van burgers

Burgers pakken steeds meer rollen en taken op die voorheen bij de 

overheid, bedrijven of bij maatschappelijke instellingen als woning-

corporaties of zorgaanbieders lagen: het worden zelfleveranciers. In de 

praktijk zien we burgers vaker zaken zelf organiseren, o.a. op het vlak 

van energie, zorg, verzekeringen, (zorg)wonen of buurtondernemingen.

2. Instabiele en volatiele financiering van de zorg: 
meer of minder middelen 

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de zorgfinanciering. 

Decentralisaties, kortingen, en budgetverhoging : de financiering is instabiel 

en volatiel. De toekomstige organisatie en financiering, zal worden bepaald 

door politieke keuzes, maar ook door de ontwikkeling van de groei van de 

zorg- en vergrijzingskosten in relatie tot de economische groei van ons land.

1. Politieke instabiliteit en veranderende rechtsorde

Nederland is verdeeld: de stemmen zijn nog nooit over zoveel partijen 

verdeeld. Gevestigde namen verliezen, en nieuwe partijen komen op. 

Hierdoor worden coalities lastiger gevormd, is hervorming moeilijker te 

bewerkstelligen en neemt de onzekerheid op het gebied van 

regelgeving voor burgers en bedrijfsleven hierdoor toe.

4. Veranderende relatie tussen werkgever en werknemer

Jonge werknemer hebben andere verwachtingen van de werkgever dan 

vroeger. Flexibiliteit, zorgverlof, autonomie, waardering en persoonlijke 

ontwikkeling lijken belangrijker te worden dan een vast contract of 

jaarlijks een trede omhoog. Zeker in tijden van personeelsschaarste 

vraagt dit een aanpassing in het aanbod van zorgaanbieders.

5. Toenemende tweedeling en polarisering

Autochtoon vs. allochtoon, hoogopgeleid vs. laagopgeleid, rijk vs. 

arm, jong vs. oud, vast vs. flexibel contract, digitaal vs. digibeet. 

Tegenstellingen lijken alleen maar toe te nemen. Vooral de hoog- en 

laagopgeleid scheiding wordt steeds bepalender en deze groepen 

dreigen steeds meer in verschillende leefwerelden te leven.
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12. Toenemende aandacht voor preventie en 

gezondheid

Preventie is een oplossing en hangijzer tegelijkertijd. Preventie zou een 

adequaat middel kunnen zijn om zorgkosten op de lange termijn te 

verlagen. Echter, de wijze waarop de overheid mag ingrijpen in de 

levenswijze van het individu – en de (onbedoelde) consequenties – zijn 

nog niet breed geaccepteerd. 

8. Groeiende mogelijkheden ICT en zorgtechnologie 

Een snelle ontwikkeling op het vlak van (zorg) technologie en ICT biedt 

diverse mogelijkheden voor zowel zorgaanbieders (incl. medewerkers) als 

zorgvragers. De inzet van o.a. leefcirkels, slimme brillen, diverse 

sensoren en detectiehulpmiddelen zullen zowel het verlenen van zorg als 

het werken in de zorg de komende jaren gaan veranderen.

10. Veranderende demografie en toenemende vergrijzing

Het toenemend aantal senioren zal leiden tot een stijgende zorg- en 

ondersteuningsvraag. Ouderdoms- en welvaartsziekten krijgen een groter 

aandeel hierin. De absolute vraag naar zorg – en de complexiteit van de 

zorgvraag –wordt hoger.

9. Toenemende impact van big data

Doordat alles is verbonden en 'smart' is, worden grote hoeveelheden 

data gegenereerd: big data. Het gebruik van big data leidt tot een 

nieuwe dynamiek op het gebied van privacy en preventie, maar ook op 

betere en andere diagnose. De kans is aannemelijk deze grote 

hoeveelheden data een toenemende impact gaan hebben. 

7. Individualisering maatschappij en afname van 

solidariteit 

Een algemene maatschappelijke trend lijkt individualisering en 

afname van solidariteit te zijn. Wanneer de zorgkosten (sneller dan 

het BBP) gaan stijgen en het een groter aandeel in het 

huishoudboekje van zowel de overheid als individuen gaat krijgen, zal 

de discussie over (de verdeling van) kosten oplaaien.

11. Veranderende woonvormen en woonwensen  

De oudere bereidt zich eerder voor op de toekomstige woonsituatie. 

Verbouwing aan de woning, of eerder verhuizen naar een 

(senioren)appartement. Dit vraagt vernieuwde dienstverlening. Dit ook 

met het oog op de verandering in verwachtingen en financiële positie 

van de (ouderen)zorgconsument .

41



16. Toenemende spanning tussen 

persoonsgerichte zorg en betaalbaarheid 

Iedereen is uniek, en door het bieden van persoonsgerichte zorg kan 

iemands leven verbeteren. Tegelijkertijd is maatwerk vanuit 

medewerkersperspectief inefficiënt en (daardoor) kostbaar. Er is sprake 

van een oplopend dilemma waarbij de cliënt kritischer wordt, terwijl 

maatwerk lastiger haalbaar en betaalbaar blijkt. 

15. Bereidheid om zelf te sparen en te betalen voor zorg

De verwachting is dat meer ouderen hun vermogen aanwenden om een 

beter zorg- en welzijnspakket te verkrijgen. De omkeer-hypotheek komt 

op, evenals een groter aanbod van de private ouderenzorg en de 

bereidheid om zichzelf te verzekeren tegen hoge zorgkosten. Een steeds 

groter deel van de bevolking kan zichzelf gaan redden.

17. Stijgende eenzaamheid 

Eenzaamheid is een van de belangrijke risico’s bij ouderen. Met een 

ouder wordende populatie wordt dit probleem groter. 

De gevolgen van eenzaamheid kunnen groot zijn. Naast de beleefde 

lagere kwaliteit van leven, kan eenzaamheid ook leiden tot Alzheimer, 

hart- en vaatziekten, depressie, suïcide en een hogere kans op 

overlijden.

18. Toenemende druk op naasten en vrijwilligers

Eén op de zes mantelzorgers van mensen met dementie voelt zich zeer 

zwaar- of zelfs overbelast. Het aantal mensen met dementie zal 

toenemen, de huidige mantelzorgers worden zelf zorgvragers, en het 

aantal 50-64 jarigen per 85-plusser zal in de toekomst halveren. De druk 

zal dus verder toenemen.

13. Eerder levenseinde

Het recht om te mogen sterven wordt steeds vaker uitgeoefend. De 

maatschappelijke discussie heeft niet geleid tot een afname van het 

draagvlak, maar veel meer tot een bewustwording van de 

(on)mogelijkheden. De stijgende levensverwachting en toenemende 

co-morbiditeit kan voor een toename van het aantal 

levensbeëindigingen zorgen

14. Diversiteit aan doelgroepen en toenemende 
gedragsproblematiek

Door een toename van het aantal ouderen én toename van ouderen met 

een migratie-achtergrond lijkt zowel de aard en omvang van de 

zorgproblematiek en zorgvraag te veranderen. Alleen al het aantal mensen 

met dementie zal richting 2030 verdubbelen. Dit in combinatie met het 

langer thuis blijven wonen verhoogt de druk op de zorg. 
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23. Afnemende aantrekkelijkheid werken in de zorg 

Een steeds hoger opgeleide beroeps-bevolking heeft ook een keerzijde. 

Werken in de ouderenzorg wordt – hoewel erg relevant en duidelijk 

waarde toevoegend – niet altijd als aantrekkelijk en ‘sexy’ ervaren. De 

aanwas van nieuwe medewerkers kan hierdoor afremmen, en de huidige 

medewerkers kunnen voor een andere sector kiezen. 

21. Opkomst van ondernemerschap 

Het ondernemerschap wordt een steeds logischer carrière-pad. Het 

aantal ZZPers neemt toe, maar zeker ook het aantal ‘echte’ 

ondernemingen. Ook op sociaal en maatschappelijk gebied ontstaan 

organisaties om specifieke (zorg) vragen in te vullen. Als de overheid 

hier meer ruimte voor geeft, zal dit sterk toenemen. 

22. Financier bepaalt

Een scherper kostenbewustzijn kan leiden tot een dwangmatiger en 

meer sturend gedrag van financiers. Een scherpe(re) afbakening van 

zorgpakketten of toenemende eisen aan transparantie kunnen zowel 

leiden tot een toenemende administratieve druk, maar ook tot een 

(nog) zakelijkere relatie met zorgfinanciers. 

19. Toenemende samenwerking in de keten 
(o.a. andere aanbieders, leveranciers)

Toenemende eisen van cliënten en financiers, en noodzaak tot 

efficiëntie, zorgen voor een toenemende samenwerking in de keten. 

Samenwerking kan naast efficiencyvoordelen vakinhoudelijke, 

kwalitatieve kansen bieden. Het schept bijvoorbeeld mogelijkheden tot 

in elkaar overlopende zorgketens en voor specialisatie. 

20. Opkomst van nieuwe toetreders en 
kleinere aanbieders

Nieuwe toetreders op de (private) zorgmarkt zorgen dat ouderen beter 

worden ondersteund in langer veilig thuis wonen. Vooral partijen die op 

extramurale diensten zijn gericht, of nieuwe platformpartijen kunnen 

snel opstaan, maar ook burgers zullen zich vaker in zorgcoöperaties 

verenigen. 

24. Impact van toenemende klimaat adaptatie

Ook in Nederland dringen de effecten van klimaatverandering steeds 

verder door. Bij bestuurders en beleidsmakers, maar ook breder in 

onze maatschappij zien we dat er steeds vaker gericht wordt ingezet 

op adaptatiebeleid. De impact hiervan (o.a. op de rijksbegroting) kan 

ook voor de zorg effect hebben.
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Bijlage 4

Demografische ontwikkeling
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De verschillende gemeenten in het 

werkgebied van Beweging 3.0 

kennen ieder een verschillende 

bevolkingsontwikkeling, met één 

constante: de bevolking vergrijst. 

Verhoudingsgewijs zal in 2040 

Eemnes met 34% de grootste 

populatie ouderen hebben. 

Afhankelijk van het huidige 

zorgaanbod en reeds bekende 

uitbreiding, kan er per gemeente 

een specifieke groeiambitie 

geformuleerd worden.

Sterk verschillende vergrijzing per gemeente in het werkgebied

Demografische ontwikkeling
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Bijlage 5

Organisatiemodelbeschrijvingen
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Hoe creëert en waarborgt Beweging 3.0 waarde voor haar cliënten?

Het organisatiecanvas

Het organisatiecanvas vormt een instrument dat kan worden gebruikt om het organisatiemodel van Beweging 3.0 

op een systematische manier te:

- beschrijven

- challengen

- (her)ontwerpen

- innoveren
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Het canvas bestaat uit 9 bouwstenen

Waarden
Doelgroep-

communicatie

Doelgroepen

Opbrengsten

Plaats

van levering

Kernactiviteiten 

Samenwerkings-

partners

Kosten-

structuur Mensen en 

middelen
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Organisatiemodel Beweging 3.0

Samenwerkingspartners Kernactiviteiten Waarden Doelgroepcommunicatie Doelgroepen

Mensen en middelen Plaats van levering (‘waar)

Kostenstructuur Opbrengsten

V&V intramuraal 1

V&V extramuraal 2

Welzijnsactiviteiten 3

Eerstelijns behandeling

Dagbehandeling en 

(extramurale) behandeling 

Palliatieve (terminale) zorg

Kortdurend verblijf 4

Specialistisch 

verpleegkundige zorg

Overige diensten 5

Ouderen met dementie

Jonge mensen met 

dementie

Ouderen met somatische 

problemen

Ouderen met combi van 

dementie, somatisch en/of 

psych. problematiek

Ouderen met onduidelijke 

zorgvraag

Mensen met NAH

Mensen met Korsakov

Ouderen die revalideren met 

name na een  

ziekenhuisopname

Ouderen die (nog) 

zelfredzaam zijn, maar 

ondersteuning behoeven

Wijkbewoners

Mantelzorg/netwerk

Intramuraal (bij ons)

Extramuraal (thuis bij de 

cliënt)

Persoonlijk contact 

(mens tot mens, telefonisch, 

open dag, bijeenkomsten, 

diners) 

Digitaal contact 

(website, sociale media, 

cliëntportal)

Schriftelijk contact (brieven, 

Pr-materiaal)

Medewerkers

Huisvesting/locaties

IT/zorgtechnologie 

Mantelzorgers, verwanten

Opleiden & scholen

Personele kosten Materiele kosten Kapitaallasten Overhead

Aangenaam levenPrimair

Overige zorgverleners (w.o. 

ziekenhuis en HA)

Overheden/systeempartijen 

(NZa, IGJ, VWS etc.)

Financiers

Vrijwilligers(-organisaties)

Woningcorporaties 

Onderwijs

Belangenorganisaties

Leveranciers (voeding, was, 

schoonmaak, ICT, 

uitzendbureaus)

Secundair

RAAT/Utrechtzorgt.nl

Vriendenstichtingen 

Collega-zorgaanbieders 

Sociaal domein 

Bedrijfsleven 

5) Inclusief Verhuur van (geclusterde) woonvormen met levering zorg, Betaalde (gemaks)diensten, Maatschappelijke ondersteuning, Cursussen en trainingen en Verhuur van ruimtes

4) Inclusief (Geriatrische) revalidatie, ELV (incl. observatiebedden), Logeren en Crisisopname3) Inclusief Dagbesteding

Wlz Zvw WMO Privaat Subsidies Overig

1)  Verpleging en verzorging, Inclusief VPT 2) Inclusief MPT
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Samenwerkingspartners Kernactiviteiten Waarden Doelgroepcommunicatie Doelgroepen

Mensen en middelen Plaats van levering (‘waar)

Kostenstructuur Opbrengsten

V&V intramuraal 1

V&V extramuraal 2

Welzijnsactiviteiten 3

Eerstelijns behandeling

Dagbehandeling en 

(extramurale) behandeling 

Palliatieve (terminale) zorg

Kortdurend verblijf 4

Specialistisch 

verpleegkundige zorg

Overige diensten 5

Ouderen met dementie

Jonge mensen met 

dementie

Ouderen met somatische 

problemen

Ouderen met combi van 

dementie, somatisch en/of 

psych. problematiek

Ouderen met onduidelijke 

zorgvraag

Mensen met NAH

Mensen met Korsakov

Ouderen die revalideren met 

name na een  

ziekenhuisopname

Ouderen die (nog) 

zelfredzaam zijn, maar 

ondersteuning behoeven

Wijkbewoners

Mantelzorg/netwerk

Intramuraal (bij ons)

Extramuraal (thuis bij de 

cliënt)

Persoonlijk contact 

(mens tot mens, telefonisch, 

open dag, bijeenkomsten, 

diners) 

Digitaal contact 

(website, social media, 

cliëntportal)

Schriftelijk contact (brieven, 

Pr-materiaal)

Medewerkers

Huisvesting/locaties

IT/zorgtechnologie 

Mantelzorgers, verwanten

Opleiden & scholen

Personele kosten Materiele kosten Kapitaallasten Overhead

Aangenaam levenPrimair

Overige zorgverleners (w.o. 

ziekenhuis en HA)

Overheden/systeempartijen 

(NZa, IGJ, VWS etc.)

Financiers

Vrijwilligers(-organisaties)

Woningcorporaties 

Onderwijs

Belangenorganisaties

Leveranciers (voeding, was, 

schoonmaak, ICT, 

uitzendbureaus)

Secundair

RAAT/Utrechtzorgt.nl

Vriendenstichtingen 

Collega-zorgaanbieders 

Sociaal domein 

Bedrijfsleven 

Krachten en kwetsbaarheden Beweging 3.0

5) Inclusief Verhuur van (geclusterde) woonvormen met levering zorg, Betaalde (gemaks)diensten, Maatschappelijke ondersteuning, Cursussen en trainingen en Verhuur van ruimtes

4) Inclusief (Geriatrische) revalidatie, ELV (incl. observatiebedden), Logeren en Crisisopname3) Inclusief Dagbesteding

Wlz Zvw WMO Privaat Subsidies Overig

1)  Verpleging en verzorging, Inclusief VPT 2) Inclusief MPT

Licht 

kwetsbaar

Kwetsbaar

Licht 

krachtig

Krachtig

Neutraal
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Samenwerkingspartners Kernactiviteiten Waarden Doelgroepcommunicatie Doelgroepen

Mensen en middelen Plaats van levering (‘waar’)

Kostenstructuur Opbrengsten

Burgers niet zijnde ouderen

Ouderen

Kwetsbare ouderen

(Wettelijk) 

vertegenwoordiger

Naasten: zorgen voor 

anderen

Bloed- en aanverwanten: 

voor zichzelf (de kinderen 

van)

Intramuraal/extramuraal (thuis 

bij de cliënt)

Persoonlijk contact

Digitaal contact 

(website/social 

media/nieuwsbrief)

Schriftelijk contact 

(magazine)

Makelen van producten en 

diensten met als doel de 

aangenaam leven fase zo 

lang mogelijk te verlengen

Medewerkers

IT-systemen

Huisvesting

Contributie
Opbrengsten 

diensten

Opbrengsten 

arrangementen

Overige

opbrengsten

Aangenaam leven

Betrouwbare partner

Leveranciers diensten

Mantelzorgers

Vrijwilligers

HA, POH, GHC

Sociale wijkteams

Zorgprofessionals intra- en 

extramuraal, cure/care

Zorgbemiddelaars

VVE’s

Huurdersverenigingen

Bewonerscommissies

Beschermd Wonen

Ouderenverenigingen 

Sociaal/maatschappelijke 

organisaties

Beweging 3.0

Welzin

Organisatiemodel Leef3.nu

Personele kosten Materiele kosten Kapitaallasten Overhead
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Samenwerkingspartners Kernactiviteiten Waarden Doelgroepcommunicatie Doelgroepen

Mensen en middelen Plaats van levering (‘waar’)

Kostenstructuur Opbrengsten

Burgers niet zijnde ouderen

Ouderen

Kwetsbare ouderen

(Wettelijk) 

vertegenwoordiger

Naasten: zorgen voor 

anderen

Bloed- en aanverwanten: 

voor zichzelf (de kinderen 

van)

Intramuraal/extramuraal (thuis 

bij de cliënt)

Persoonlijk contact

Digitaal contact 

(website/social 

media/nieuwsbrief)

Schriftelijk contact 

(magazine)

Makelen van producten en 

diensten met als doel de 

aangenaam leven fase zo 

lang mogelijk te verlengen

Contributie
Opbrengsten 

diensten

Opbrengsten 

arrangementen

Overige

opbrengsten

Aangenaam leven

Betrouwbare partner

Leveranciers diensten

Mantelzorgers

Vrijwilligers

HA, POH, GHC

Sociale wijkteams

Zorgprofessionals intra- en 

extramuraal, cure/care

Zorgbemiddelaars

VVE’s

Huurdersverenigingen

Bewonerscommissies

Beschermd Wonen

Ouderenverenigingen 

Sociaal/maatschappelijke 

organisaties

Beweging 3.0

Welzin

Krachten en kwetsbaarheden Leef3.nu

Personele kosten Materiele kosten Kapitaallasten Overhead

Medewerkers

IT-systemen

Huisvesting

Licht 

kwetsbaar

Kwetsbaar

Krachtig
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Samenwerkingspartners Kernactiviteiten Waarden Doelgroepcommunicatie Doelgroepen

Plaats van levering (‘waar’)

Mensen en middelen

Kostenstructuur Opbrengsten

Inwoners van Eemland en 

Nijkerk 5 die een steuntje in 

de rug nodig hebben

Informatiewinkels en 

Informatiepunten

Locaties Beweging 3.0

Locaties in de wijk(en)

Op straat

Persoonlijk contact 

(mens tot mens, telefonisch, 

open dag, bijeenkomsten, 

inloopspreekuur) 

Digitaal contact 

(website, social media)

Schriftelijk contact (brieven, 

Pr-materiaal)

Gem. subsidies WMO 4 Overige opbrengsten

Wij dragen bij aan het 

versterken van ieders 

innerlijk vuur, de eigen 

veerkracht en autonomie.

Welzijnsorganisaties

Onderwijsinstellingen  en 

kinderopvangorganisaties

Buurtsportcoaches

Buurtbewoners en 

vrijwilligers

Zorgorganisaties 

(HA, GGD, GGZ)

Partnerorganisaties 1

Gemeente

Wijkteams/gebiedsteams

Politie/veiligheid

Schulddienstverlening

Sociaal/maatschappelijke 

organisaties

Beweging 3.0

Leef3.nu

Woningcorporaties

Organisatiemodel Welzin

Personele kosten Materiele kosten Kapitaallasten Overhead

Maatsch. dienstverlening

Dagactiviteiten/-besteding 

Informatie en advies

Mantelzorgondersteuning

Ondersteuning vrijwilligers en 

vrijwilligersorganisaties

Soc. Jur. dienstverlening

Jongeren- en kinderwerk

Buurtbemiddeling

Thuisbegeleiding

Vacaturebank en academie2

1) Inclusief B&A, MEE en Indebuurt033 4) Inclusief jeugdzorg

Inwoners van Eemland en 

Nijkerk 5 die een steuntje in 

de rug kunnen geven

2) Betreft vrijwilligers voor de vacaturebank en de academie 3) Inclusief vrijwilligers en stagiaires

Medewerkers 3

IT-systemen

Huisvesting

5) Inclusief Blaricum en Laren53



Samenwerkingspartners Kernactiviteiten Waarden Doelgroepcommunicatie Doelgroepen

Plaats van levering (‘waar’)

Mensen en middelen

Kostenstructuur Opbrengsten

Inwoners van Eemland en 

Nijkerk 5 die een steuntje in 

de rug nodig hebben

Informatiewinkels en 

Informatiepunten

Locaties Beweging 3.0

Locaties in de wijk(en)

Op straat

Persoonlijk contact 

(mens tot mens, telefonisch, 

open dag, bijeenkomsten, 

inloopspreekuur) 

Digitaal contact 

(website, social media)

Schriftelijk contact (brieven, 

Pr-materiaal)

Gem. subsidies WMO 4 Overige opbrengsten

Wij dragen bij aan het 

versterken van ieders 

innerlijk vuur, de eigen 

veerkracht en autonomie.

Welzijnsorganisaties

Onderwijsinstellingen  en 

kinderopvangorganisaties

Buurtsportcoaches

Buurtbewoners en 

vrijwilligers

Zorgorganisaties 

(HA, GGD, GGZ)

Partnerorganisaties 1

Gemeente

Wijkteams/gebiedsteams

Politie/veiligheid

Schulddienstverlening

Sociaal/maatschappelijke 

organisaties

Beweging 3.0

Leef3.nu

Woningcorporaties

Krachten en kwetsbaarheden Welzin

Personele kosten Materiele kosten Kapitaallasten Overhead

Maatsch. dienstverlening

Dagactiviteiten/-besteding 

Informatie en advies

Mantelzorgondersteuning

Ondersteuning vrijwilligers en 

vrijwilligersorganisaties

Soc. Jur. dienstverlening

Jongeren- en kinderwerk

Buurtbemiddeling

Thuisbegeleiding

Vacaturebank en academie2

1) Inclusief B&A, MEE en Indebuurt033 4) Inclusief jeugdzorg

Inwoners van Eemland en 

Nijkerk 5 die een steuntje in 

de rug kunnen geven

2) Betreft vrijwilligers voor de vacaturebank en de academie 3) Inclusief vrijwilligers en stagiaires

Medewerkers 3

IT-systemen

Huisvesting

5) Inclusief Blaricum en Laren

Kwetsbaar

Krachtig

Neutraal
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Bijlage 6

Methodologie

55



Strategische 
vragen

Ontwerp 
criteria

Interne 
analyse

Externe 
analyse

Strategische 
uitdagingen

Strategische 
opties 

Gerichte 
onderzoeks-

vragen 

Keuze voor 
opties

Visie

Strategie op 
één A4

Strategische 

vragen

Ontwerp-

criteria

Strategische 

visie

Strategische 

keuzes

Interne 

analyses

Externe 

analyses

1

4

2

3

65

Context Analyse Richting Ontwerp
In zes stappen van strategische vragen naar helder uitgewerkte keuzes

Gevolgde methodologie
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Bijlage 7

Strategische vragen
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Horizon 1 Horizon 2 Horizon 3

Impact initiatieven horizon 

1-3

Focus Onderhouden en verdedigen van kernactiviteiten Koesteren opkomende business Basis voor nieuwe activiteiten

Indicatie planningshorizon < 2 jaar 2 jaar tot 5 jaar > 5 jaar

Belangrijkste strategische 

vragen 

• Wat is onze maatschappelijke rol in de regio (‘wie 

zijn we’, ‘wie willen we zijn’)? Hoe vertaalt zich dit 

in de diensten die we aanbieden?

• Hoe zorgen we voor meer verbinding met de 

omgeving, tussen onze diensten en tussen onze 

locaties? 

• Hoe gaan we om met het medewerkerstekort? 

(optimaliseren personele inzet)

• Hoe zorgen we ervoor dat ons fundament zo stevig 

is dat we van daaruit verder kunnen bouwen? 

(medewerkers, processen en systemen)

• Hoe willen wij onze ketenrol invulling geven?

• Welke doelgroepen willen we gaan bedienen met 

welke diensten? 

• Welke positie heeft wonen (specifiek huisvesting) 

hierin? 

• Welke rol gaat zorgtechnologie spelen? 

• Waar staan we over drie jaar op het gebied van 

medewerkers (mede in relatie tot zorgtechnologie)?

• Wat is onze visie op samenwerken?

• Hoe gaan we als Beweging 3.0 op langere termijn 

succesvol (in de ogen van cliënten, medewerkers 

en naasten; een helder en congruent beeld 

uitstralen) en onderscheidend zijn?

• Wat willen we zelf doen we en wat met 

strategische partners?

• Welke positie heeft wonen (specifiek huisvesting) 

hierin? 

• Hoe moeten we ons (flexibel) inrichten om 

succesvol te blijven?
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Bijlage 8

Ontwerpcriteria

59



Wat is de strategische ruimte voor Beweging 3.0?

Begrenzingscriteria

Perspectief Begrenzingscriteria

Missie • De huidige missie, leidende principes* (’aangenaam leven, aangenaam werken’) en kernwaarden* (‘betrokken en professioneel’) vormen het vertrekpunt voor het 
strategietraject van Beweging 3.0.

• Uitgangspunt hierbij is dat we zo optimaal mogelijk gebruik willen maken van het sociale netwerk van de bewoner en cliënt en ontzorging en zorg bieden die bijdraagt aan 
waardigheid, de kwaliteit van leven en het behoud van de zelfredzaamheid (waar mogelijk). Hierbij willen we tevens het netwerk van de organisatie inzetten om ervoor te 
zorgen dat de ontzorging van en voor een cliënt op een professionele wijze plaatsvindt. 

Structuur • De juridische structuur van de organisatie biedt geen belemmeringen voor de strategische ruimte van het strategieproject. De statutaire doelstelling vormt het kader en 
Welzin is onderdeel van de structuur.

Geografie • De regio Eemland, Nijkerk en Putten is aangemerkt als primaire werkgebied, maar doelgroepen kunnen supraregionaal zijn.

Risicohouding • De geldende wet- en regelgeving vormen de kaders waarbinnen wij werken. 
• In de statuten is een bestuurlijke beperking opgenomen ten aanzien van het nemen van risico’s.
• De RvB en RvT hebben oog voor risico’s en vragen om passende beheersmaatregelen bij grotere risico’s.

Financiën • Hoewel het kan voorkomen dat een individueel organisatieonderdeel (tijdelijk) een negatieve exploitatie vertoont, dienen alle organisatieonderdelen tezamen minimaal 
1,5 tot 2,0% rendement op te leveren ter financiering van vernieuwing en innovatie. 

Ambitie • Zowel groei als krimp is denkbaar, waarbij de keuze wordt gemaakt vanuit de vraag van de cliënt en de mogelijkheden die de arbeidsmarkt biedt. Uitgangspunt is dat de 
organisatie vitaal en gezond dient te blijven om de ambities waar te kunnen maken, cliënten en bewoners optimaal te kunnen bedienen en als goed werkgever te kunnen 
blijven acteren. 

Ontwikkeling • Het streven is om bij groei verder te verdiepen of te verbreden binnen het spectrum van kwetsbare mensen, mits de ruimte op de arbeidsmarkt en op het vlak van 
vrijwilligers dit toelaat.

• Een overname of vergaande samenwerking – ook op bedrijfsonderdelen – is in het licht van de ambities bespreekbaar zodra het de zorg of de financiën (sterk) verbetert.

*De inhoud van deze begrippen dienen we nader te laden/te herdefiniëren aan de hand van dit strategietraject. 60



Criteria bij beoordelen van inhoudelijke kwaliteit van de strategie 

Kwaliteitscriteria

Perspectief Kwaliteitscriteria

Omgeving • Sluit aan bij de externe ontwikkelingen zoals ontwikkelingen op het vlak van maatschappij of bekostiging.

Cliënt/bewoner, 
familie en naasten

• Het streven is de juiste zorg op de juiste plek.
• Gaat uit van waardigheid, een persoonsgerichte benadering en eigen regie. 
• Streeft naar continuïteit in zorg en ondersteuning.

Medewerker*/ 
vrijwilligers

• Moet passen bij de capaciteit, het opleidingsniveau en de competenties van de medewerker en vrijwilligers en kan rekenen op draagvlak en betrokkenheid. 
• Moet tevens passen bij de capaciteit en competenties die (additioneel) kunnen worden verworven door de organisatie.
• Biedt een visie op het binden, boeien, ontwikkelen en duurzaam inzetten van medewerkers en vrijwilligers.
• Biedt een visie op arbeidsmarktpositionering.
• Moet aandacht hebben voor de toekomstige rol van vrijwilligers en familie.

Financieel • Heeft een zakelijke benadering, waarbij het spanningsveld tussen (zorg)inhoud en financiën niet geschuwd wordt.
• De meerjarenbegroting wordt beleidsrijk opgesteld, waarbij de uitwerking van de strategie financieel doorgerekend dient te worden. Neemt bij keuzes de impact van 

personeel, huisvesting en technologie mee.

Maatschappelijk • Stelt het maatschappelijk belang van goede zorg bovenaan.
• Moet aandacht hebben voor de ontwikkelende samenwerking tussen medewerkers, vrijwilligers, familie en naasten.
• Moet aandacht hebben voor de toekomstige rol en het belang van (keten)partners en andere relevante stakeholders, zoals zorgkantoor, gemeente, zorgverzekeraars, het 

rijk, woningcorporaties, onderwijs, ziekenhuizen, huisartsen e.d. 

Ketenpartners • De strategie van de ketenpartners is cruciaal; strategische beslissingen moeten besproken en afgestemd worden met alle relevante partners.

SMART • Biedt heldere kaders voor afgeleide intern georiënteerde strategieën, zoals het SPP, SHP en IT/zorgtechnologie. 
• Is communicabel.
• Is concreet, meetbaar en haalbaar.

*Onder medewerkers verstaan we medewerkers in loondienst, PNIL en Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP)61


