Visiekaart ouderenzorg
regio Apeldoorn en Zutphen

Regionale ambitie

Deze visie is onze gezamenlijke kijk op de toekomst van de ouderenzorg in onze regio. Uitgangspunt is dat ouderen een
zo prettig mogelijk leven leiden waarbij hun persoonlijke behoefte voorop staat. Hiervoor versterken we de structurele,
onderlinge samenwerking in de regio. En we nemen het voortouw in nauwere samenwerking met onze (zorg)partners.

We ondersteunen dat ouderen langer thuis kunnen wonen als zij dit willen

Cliënten

We delen onze kennis met zorgpartners zodat ouderen tijdig thuis (preventieve) zorg en ondersteuning krijgen.
We zetten technologie in die langer thuiswonen mogelijk maakt, zoals beeldbellen voor digitale consulten.
We bieden cliënten de best passende ouderenzorg
We bieden kennis en ondersteuning aan mantelzorgers en werken met hen samen bij het verlenen van zorg.
We begeleiden cliënten naar het best passend zorgaanbod en kennen hiervoor elkaars unieke kwaliteiten.
We creëren voldoende capaciteit in de regio om cliënten zorg dichtbij te bieden.
We bieden passende zorg aan specifieke doelgroepen, zoals cliënten met een migratie-achtergrond.

We behouden medewerkers voor de ouderenzorg in de regio

Wat is de
gezamenlijke visie van
de ouderenzorgaanbieders
in de regio Apeldoorn en
Zutphen op ouderenzorg
in de regio tot
2025?

Medewerkers

We bieden medewerkers ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden over de verschillende organisaties heen.
We starten experimenten om medewerkers desgewenst meer contracturen te kunnen bieden.
We brengen in kaart waarom medewerkers de ouderenzorg in de regio verlaten en spelen hierop in.
We trekken samen op bij het werven en opleiden van medewerkers
We verbeteren het imago van de ouderenzorg als sector om in te werken, zoals met campagnes.
We concurreren niet op primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van medewerkers.
We organiseren zo doelmatig mogelijk (gezamenlijk) flexibele inzet en inhuur van medewerkers.
We verstevigen samenwerking met onderwijsinstellingen zodat opleidingen goed aansluiten op de praktijk.
We bieden stagiaires en leerlingen een leerplek in de (ouderen)zorgsector.

We realiseren nieuwe woonzorgvormen met samenwerkingspartners

Samenwerking

We nemen initiatief om met partijen als gemeenten en woningbouwcorporaties nieuwe woonzorgvormen te realiseren.
We werken samen om zoveel mogelijk specialistische zorg in de regio te bieden
We concentreren (kennis van) specialistische zorg in de regio om cliënten de beste zorg te bieden.
We verwijzen cliënten met specifieke zorgvragen naar aanbieders elders als wij deze zorg niet bieden.

Organisatie

We gebruiken in de praktijk bewezen technologie
We zetten in de praktijk bewezen technologie in en maken gebruik van elkaars ervaringen en data.
We enthousiasmeren en leren medewerkers en cliënten technologie te gebruiken.

Cultuur

in opdracht van:

We versterken onze inhoudelijke samenwerking op basis van vertrouwen
We zoeken elkaar periodiek op, juist ook in lastige (crisis)situaties.
We maken tijd om elkaar te leren kennen en inhoudelijke vraagstukken uit te diepen.
We stimuleren dat medewerkers van verschillende organisaties elkaar opzoeken en kennis delen.
We committeren ons aan deze visie en zijn hierop aanspreekbaar.

Over deze kaart
Deze kaart toont de visie van veertien ouderenzorgorganisaties op de ouderenzorg in
de regio Apeldoorn en Zutphen. Deze visie is tot stand gekomen in een denktraject
onder leiding van De Argumentenfabriek. De aanpak en resultaten zijn terug te lezen in
het boek Ouderenzorg in Apeldoorn en Zutphen – Een regionale visie voor betere zorg.
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