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We zetten technologie in zodat
we warme zorg kunnen blijven bieden
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En dat de zorgmedewerkers de 
zorg kunnen leveren die nodig is

eren & ontwikkelen

We helpen om zo lang mogelijk de kwaliteit 
van leven te behouden - thuis en in de zorg

Regionale netwerksamenwerking opzetten om de groeiende en 
complexer wordende zorgvraag adequaat te bedienen. Door:
- Professionals als een team te laten werken rond kwetsbare cliënten;
- Activiteiten in nabijheid te organiseren (uitbouwen bestaande
voorzieningen/infrastructuur);
- doorstroom van en naar (tijdelijk) verblijf soepeler te laten verlopen.
Zodat de zorg op het juiste moment, op de juiste plek beschikbaar is.

Resultaten: 
* Inzet regioverpleegkundige draagt aantoonbaar bij aan het bieden van de
juiste zorg op de juiste plek
* Digitale gegevensuitwisseling is binnen 2 jaar mogelijk tussen
zorgaanbieders in de regio

Gezamenlijk beschikken over een 
medewerkerssamenstelling die aansluit op de (verwachte) 
zorgvraag in de regio (kwalitatief én kwantitatief). 

Resultaten:
* de instroom van nieuwe zorgmedewerkers in het
werkgebied ZK Midden IJssel is met minimaal 2%
verhoogd
* Samenwerkende partijen voldoen aan de zorgplicht
* Samenwerkende partijen treden op als goed werkgever
* Behoud voor de regio: uitstroom buiten de zorgsector is
met 5% verminderd (m.u.v. pensioen uitstroom)
* Deeltijdfactor verhogen (4 uur per week gemiddeld)
* Ziekteverzuim is met 2% verlaagd
* De regio beschikt over voldoende SO/AVG-artsen/VS/PA
en GZ-Psychologen

- Opleiden van (nieuw) personeel afgestemd op de
zorgvraag
- De kwaliteit en beschikbaarheid sluiten aan op de
zorgvraag

Resultaten: 
* Sallandse praktijkleerroutes en regulier onderwijs
sluiten aantoonbaar aan bij de opleidingsbehoefte van de
regio
* Medewerkers voelen zich voldoende deskundig om de
veranderende zorgvraag te kunnen beantwoorden
* Het toekomstige leerklimaat is verkend en de
benodigde acties om dit te kunnen realiseren zijn in beeld
gebracht
* we wisselen medewerkers onderling uit

- Adoptie en acceptatie van (zorg)technologie door cliënten en medewerkers.
- Efficiënte inzet van technologie in zorg en welzijn (makkelijk in gebruik)
- Effectieve inzet van technologie in zorg en welzijn.
Resultaten:

* Gebruik van technologie is een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijks handelen.
* Technologie is een integraal onderdeel van de regionale visie op kwaliteit van zorg
* 80% van de cliënten, mantelzorgers en medewerkers geeft aan dat technologie hen
ondersteunt
* De inzet van technologie in de WLZ draagt bij aan meer doelmatigheid
* Het ontwikkelen van een regionale zorgcentrale, die een deel van de huidige zorgvraag
kan overnemen, wordt onderzocht.

De juiste zorg en wonen op de juiste plek, met als 
uitgangspunt het cliëntbelang. 

Resultaten:

* op initiatief van het ziekenhuis worden er
samenwerkingsafspraken gemaakt met de WLZ over o.a.
ziekenhuisverplaatste zorg voor balans in de keten
* Met woningbouw en (nieuwe) zorgaanbieders worden
woonvormen  ontwikkeld die passen bij de toekomstige
zorgvraag
* Samenwerken met 1e lijn (rol HA, VS in thuiszorg)
zodat mensen met complexe problematiek in staat zijn
langer thuis te kunnen blijven wonen

Binnen de mogelijkheden van de WLZ een bijdrage 
leveren aan zelfmanagement, eigen regie, preventie van 
achteruitgang en het voorkomen van opnames.

Resultaten:
* Experimenteren samenwerken WLZ-aanbieders met
gemeenten in het kader van de WMO
* We zetten in op secundaire en tertiaire preventie
* Verlagen van eenzaamheid thuis

We zorgen voor voldoende gekwalificeerde 
medewerkers die passen bij de zorgvraag

passende zorg
We leveren samen de juiste
zorg op de juiste plek




