
ZORG MET EEN GOED
VOORUITZICHT!

ACCOLADE STRATEGIE 2020-2022



Waar gaan we naar toe?

Waar gaan we met elkaar naar

toe, wat is de richting en welke

keuze maken we.

 

Zorg- en vastgoedexploitatie rendement van 1,5 %  

De solvabiliteitsratio handhaven >25%

Liquiditeitsratio > 2,0

Onderscheidende christelijke zorg

Maatschappelijke inbedding

Collega's in het middelpunt

Aanbieder van zorg en diensten

thuis, wonen en intramurale

verpleeghuiszorg

Lerende organisatie

Voor wie?

Op onze locaties bieden we zorg aan bewoners met

dementie, NAH of somatische zorg

 

Onze basis is altijd

goed!

Goede zorg kan

alleen met goede en

voldoende collega's

Thuiszorg gaat

substantieel groeien

 

Wat is er nodig?

 

Voldoende gemotiveerde

en enthousiaste collega's

Samen met vrijwilligers

We leren van elkaar en

geven elkaar feedback

Transparantie

Methodisch werken

Inspireren op identiteit

Fijne woon- en werkplek

Actieve samenwerking

 

 

 

 

 

Meer mensen onze onderscheidende

christelijke zorg laten ervaren, zolang

mogelijk thuis en als het nodig is op

een van onze locaties.
 

Specialisatie doelgroepen in De Wijngaard

Doelen:

 

Kwaliteit is uitgangspunt

Leren en verbeteren

Personeelsverloop 10% lager 

Tevredenheid 8,5

Iedere bewoner heeft een

maatje

Thuiszorg groeit met 60%

In-/exclusiecriteria zijn

aangescherpt

Herontwikkeling

d'Amandelboom

 

Fouten maken

mag, er van

van leren 

moet!

gezonde financiële situatie 

goede ondersteuning

passende omvang

 

Tijdens de reis:

Financiën
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Strategisch beleid Accolade 2020 – 2022 

definitief concept 

 

Inleiding 

Accolade staat voor omarming. Met dat beeld drukken we uit dat we liefdevol om bewoners en 

hun familie heen willen staan. Om hen een goede plek te bieden waar het fijn wonen is, waar 

iedere dag – ondanks vaak moeilijke omstandigheden – toch een fijne dag is en de zorg 

vanzelfsprekend goed is. Dat realiseren we met goed opgeleide professionals, ondersteund door 

veel vrijwilligers. De basis is ons christelijk geloof. Daar putten we kracht en inspiratie uit. Wij 

geloven dat we uit Gods genade leven en Zijn liefde in woord en daad door mogen geven.  

 

Evaluatie strategisch beleid 

Accolade had de afgelopen beleidsperiode (‘Op weg naar de cliënt ‘ 2015-2020) de ambitie een 

prominente rol te spelen in de christelijke zorg in Nederland. Dat bleek erg ambitieus. In die 

beleidsperiode mochten we echter wel een aantal belangrijke zaken realiseren: de 

ingebruikname van Hart van Vathorst in Amersfoort en ArendState in Assen, de overgang van 

zorgmanagement naar regiomanagement, de integratie van Villa l’Abri te Zeist en de 

Wierickehoeve te Bodegraven, het In voor Zorg-traject Cliënt in regie en de start van de 

thuiszorgorganisatie, Accolade Thuis.  In aansluiting daarop gaan we de komende periode 

verder. Hoe we dat doen? Dat beschrijven we in dit strategisch beleidsplan 2020- 2022. 

 

Samenvatting 

De komende jaren zet Accolade in op de volgende beweging: 

Van Naar 

Zorgorganisatie van en voor christenen 1. Onderscheidende christelijke zorg 

Interne gerichtheid 2. Maatschappelijke inbedding 

Collega’s als middel 3. Collega’s in het middelpunt 

Reageren op  fouten 4. Lerende organisatie  

Aanbieder van intramurale zorg met een beetje 
thuiszorg 

5. Aanbieder van zorg en diensten thuis, wonen 
en intramurale verpleeghuiszorg  

 
Randvoorwaarden:  
a. gezonde financiële situatie 
b. goede ondersteuning  
c. passende omvang 

 

In dit document staat de kern beschreven van wat we de komende jaren willen realiseren. 

1. Onderscheidende christelijke zorg 

Het bieden van christelijke zorg is een hoog ideaal. We spreken daarmee uit dat we niet alleen 

maar de goede gebruiken, als aandacht voor bijbellezen en gebed een plaats geven in onze 
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huizen, maar dat we ons in heel ons doen en laten willen laten leiden door Christus, en door zijn 

ogen naar de mensen die op ons pad komen willen kijken. 

Christelijke zorg moet vanzelfsprekend goede zorg zijn. Dat betekent dat onderdelen als 

persoonsgerichte zorg, welzijn en veiligheid structureel op orde zijn. De aandacht voor het 

geestelijk welbevinden vanuit christelijk perspectief is een kernelement in onze dienstverlening. 

Omdat zowel de samenstelling van de bewoners- als van de medewerkerspopulatie pluriformer 

wordt, is het zoeken naar passende en eigentijdse vormen van belang. Daarom willen we onze 

medewerkers hier extra ondersteunen.  

Speerpunten 

 Structureel inspireren en ontwikkelen van concrete handvatten voor identiteit 

 De contacten met kerken intensiveren 

 Bieden van goede palliatieve zorg 

 

Doelstellingen 

 Medewerkers kunnen benoemen en in de praktijk laten zien hoe zij bewoners/cliënten 

christelijke zorg laten ervaren. 

 De geestelijk verzorgers van Accolade hebben regelmatig contact met de lokale kerken om 

afspraken te maken over contacten met bewoners en over kerkdiensten. 

 Op alle locaties wordt goede palliatieve zorg geboden. 

 

2. Maatschappelijke inbedding 

Door actief met anderen samen te werken wil Accolade een zichtbare en betrouwbare partner 

zijn en zodoende de kwaliteit van haar dienstverlening versterken. Er zijn goede stappen gezet 

om in gemeenten en zorgketens zichtbaar te zijn en te participeren. Dit dient verder te worden 

uitgebouwd en versterkt. 

 

Speerpunten 

 In alle gemeenten waar we zorg leveren participeren we actief in het gemeentelijke netwerk, 

hebben we contacten met andere zorgaanbieders en zijn er goede contacten met lokale 

kerken. 

 We zijn actief in de zorgketens om zo de zorginhoudelijke afstemming te verbeteren. 

 Met opleidingsinstituten in de nabije omgeving werken we intensief samen in het deskundig 

opleiden van medewerkers voor de sector en voor onze organisatie. 

 

Doelstellingen 

 In de gemeenten waar we zorg leveren hebben we inzicht in de sociale kaart, en kennen we 

de relevante spelers.  

 Met daarvoor in aanmerking komende opleidingen is er regelmatig contact en zijn er concrete 

afspraken over leerlingen en stagiairs. 

 In de gemeenten waarin we zorg leveren hebben we inzicht in de kerkelijke kaart. 

 

3. Collega’s in het middelpunt 

Het is gebruikelijk om de cliënt/bewoner centraal te stellen. En natuurlijk ontlenen we daar nog 

steeds ons bestaansrecht aan: het bieden van goede zorg aan cliënten/bewoners. Maar goede 

zorg kan alleen geboden worden door voldoende gekwalificeerde medewerkers. Door 

toenemende krapte op de arbeidsmarkt is dat niet langer vanzelfsprekend. En de prognoses over 
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de arbeidsmarkt voor de zorg, laten zien dat de tekorten verder toenemen. Belangrijk is daarom 

dat we de huidige medewerkers behouden en nieuwe medewerkers werven, om zodoende 

kwaliteit en continuïteit te borgen. We willen daarom een aantrekkelijke werkgever zijn.  

 

Speerpunten 

 Werken bij Accolade is leuk/fijn; daarom blijven collega’s graag bij ons werken: 

 blijven leren en ontwikkelen wordt gestimuleerd en gefaciliteerd 

 collega’s ervaren ruimte voor initiatieven en ondernemerschap 

 het leven is meer dan werken. Een gezonde balans tussen werk en privé is belangrijk. 

 de christelijke identiteit verbindt ons op een positieve manier met elkaar en geeft 

richting aan onze manier van werken 

 er is merkbare waardering voor ieders bijdrage 

 we faciliteren het werk zo goed mogelijk: wat makkelijker kan, maken we ook 

makkelijker 

 Er zijn voldoende goede collega’s om het werk te verzetten: 

 de arbeidsmarkt benaderen we op creatieve manier; afdeling P&O wordt versterkt op 

recruitment en behoud van medewerkers  

 met de opleidingsinstellingen werken we intensief samen 

 onze functiemix beweegt mee met de mogelijkheden van de arbeidsmarkt 

 zij-instromers zijn van harte welkom: we selecteren op een goede attitude (liefde voor 

de cliënt, constructief); vaardigheden zijn te leren 

 

Goede zorg kan niet zonder professionals maar ook niet zonder informele zorg. Vrijwilligers en 

mantelzorgers spelen een cruciale rol in het welzijn van de bewoners. 

 

Speerpunten 

 Actief blijven werven van voldoende vrijwilligers 

 Er is merkbare waardering voor ieders bijdrage 

 

Doelstellingen 

 Verloop en ziekteverzuim: een jaarlijkse daling  

 Inzet PNIL: terugdringen naar maximaal niveau 2018 

 Medewerkers- en vrijwilligerstevredenheid: minimaal 8,5 

 Inrichten van een structuur om innovaties goed te volgen, te beoordelen en implementeren 

 Iedere bewoner heeft een vrijwilliger als maatje 

 

4. Lerende organisatie 

Fouten maken mag, er van leren moet 

We werken met kwetsbare cliënten/bewoners waar we goede zorg aan willen bieden. Dit moeten 

en willen we op een professionele manier doen. Vaak lukt dat, er gaat heel veel goed! Dat er ook  

fouten gemaakt worden is bijna onvermijdelijk. Het is van belang dat we van onze fouten leren – 

dat we verbeteren wat niet goed gaat en borgen wat wel goed is. 

 

Speerpunt: 

 Accolade is een lerende organisatie: 

 Een lerende cultuur is belangrijk en wordt gestimuleerd. Dit geldt zowel voor iedereen 

persoonlijk als binnen teams/afdelingen. 
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 We praten niet over elkaar maar met elkaar. We geven elkaar op een constructieve 

manier feedback. 

 We zijn transparant in wat we doen: afspraken (tussen zorgverleners onderling; met 

bewoners) en uitkomsten van zorgprocessen worden eenduidig vastgelegd.  

Methodisch werken is het uitgangspunt.  

 Fouten worden systematisch gemeld, geanalyseerd en besproken. Verbeteringen 

worden doorgevoerd en geborgd. 

Doelstellingen 

 In ieder teamoverleg komt leren en verbeteren aan de orde 

 95% van de teams analyseert structureel de MIC-meldingen 

 

5. Aanbieder van zorg en diensten thuis, een fijne woonomgeving en intramurale 

verpleeghuiszorg 

 

 Thuiszorg 

Het aantal ouderen met een zorgvraag neemt toe. Ook blijven zij langer thuis wonen. Het is mooi 

om de (zorg)relatie met de cliënt al in de thuiszorgsituatie te kunnen starten en daar vanuit onze 

christelijke visie, professionele zorg te bieden. De komende periode gaan we daarom Accolade 

Thuis verder uitbouwen. We bieden thuiszorg in een exploitabele straal rondom onze locaties in 

Assen, Zeist en Bilthoven en mogelijk in een later stadium in Amersfoort.  

 

Speerpunten 

 Het aantal thuiszorgklanten kent een forse jaarlijkse groei.  

 Cliënten (breder) faciliteren zodat langer thuis wonen ook echt mogelijk is. 

 

Doelstelling 

 Het aantal thuiszorgklanten groeit jaarlijks met 25%  

 Er is een concrete portefeuille van producten/diensten die wij aanvullend kunnen bieden of 

waar naar doorverwezen kan worden. 

 

 

 Locaties Accolade 

 Op onze locaties bieden we zorg aan bewoners met dementie, NAH of een somatische 

zorgvraag. De in-/exclusiecriteria hiervoor zijn per locatie duidelijk geformuleerd zodat 

duidelijk is welke zorg we wel en welke zorg we niet kunnen bieden.  

 Specialisatie op (andere) doelgroepen vindt plaats in De Wijngaard. Nu al zijn daar de 

volgende ‘specialisaties’ aanwezig: EersteLijnsVerblijf,  GerontoPsychiatrie, Langdurig 

BewustzijnsStoornis (LBS). 

Doelstelling 

 Alle locaties hebben een casemanager dementie 

 De in-/exclusiecriteria per locatie zijn aangescherpt/beschreven 

 

 

 Een fijne woonomgeving 

Wonen is, naast zorg en welzijn, een belangrijk element in onze dienstverlening. Accolade kiest 

er bewust voor om huisvesting aan te blijven bieden (en zich dus niet alleen te concentreren op 
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zorg en welzijn).  De kwaliteit van het wonen moet goed zijn. In aansluiting op dit strategisch 

beleidsplan is dan ook een nieuw strategisch huisvestingsplan (SHP) opgesteld. Dit SHP geeft 

inzicht in het vastgoedinvesteringsprogramma en de kwaliteit, bruikbaarheid, exploiteerbaarheid, 

toekomstwaarde en het risicoprofiel van de vastgoedportefeuille van Accolade voor de komende 

periode.  

 

Speerpunt 

 Herontwikkeling d’Amandelboom 

 

Doelstellingen 

 Vastgesteld plan herontwikkeling d’Amandelboom 

 Start herontwikkeling d’Amandelboom 

 Bij herontwikkeling of realisatie van nieuwe locaties hanteren we de volgende 

uitgangspunten: 

 bij voorkeur tweekamerappartementen 

 zo duurzaam mogelijk 

 financieel verantwoord 

Randvoorwaarden 

a. Gezonde financiële situatie 

Voldoende euro’s zijn slechts een randvoorwaarde om ons werk te kunnen doen. Maar wel een 

belangrijke voorwaarde die op orde moet zijn om de continuïteit van de organisatie te borgen. 

Om in tijden dat het wat tegen zit, vet op de botten te hebben. Om herontwikkeling van onze 

huisvesting mogelijk te maken. 

 

Speerpunt 

 Een blijvend gezonde financiële situatie  

 

Doelstellingen: 

 Zowel de zorg- als de vastgoedexploitatie zijn positief en leveren een rendement van 1,5% 

van de omzet. 

 Financiële kengetallen laten afzonderlijk en als geheel een gezonde financiële situatie zien.  

Als belangrijke kengetallen noemen we hier met name de solvabiliteit (≥ 25%) en de 

liquiditeitsbuffer ( ≥ 2,0).  

 

b. Goede ondersteuning  

Collega’s die werken in de zorg dienen op een goede manier ondersteund/gefaciliteerd te 

worden, waardoor indirecte taken hen zo min mogelijk tijd kosten wat het werk voor de bewoners 

ten goede komt. De afstemming tussen wat de zorg nodig heeft en de ondersteunende diensten 

leveren, wordt beter. 

 

Speerpunt 

 De (zorg)medewerkers direct rond de bewoner/cliënt en de ondersteunende diensten werken 

samen aan een goede zorg- en dienstverlening. 

 

Doelstellingen 
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 Voor medewerkers in het primaire proces is duidelijk wat ondersteunende diensten te bieden 

hebben en is deze ondersteuning efficiënt en effectief georganiseerd.  

 Volledige realisatie van de ICT strategie (implementatie Google G-suite, modernisering 

werkplekken, implementatie van een nieuw MIS, omvorming ICT- organisatie van beheer 

naar regie, de gebruikersorganisatie verbeteren en processen structureel optimaliseren). 

 Inrichten van een P&O-afdeling die de doelstelling ‘collega’s centraal’ kan helpen realiseren.  

 

 

Passende omvang 

Groter worden is geen doel op zich. Vanuit continuïteit of slagkracht is er geen directe noodzaak 

tot groei. Dat laat onverlet dat waar en wanneer er mogelijkheden zijn om onze christelijke zorg 

aan kwetsbare medemensen te kunnen bieden, wij daar graag aan meewerken. Dit doen we bij 

voorkeur in de nabije omgeving van bestaande locaties. 

Doelstellingen 

 De christelijke zorg in Nederland in kaart brengen (daarbij ook rekening houden met  

migrantenkerken) en van daaruit verkennen van kansen. Dat laatste blijven we ook doen in 

de regio’s Zwolle en Groningen.  

 Onderdeel van de verkenning is onderzoek naar de lokale arbeidsmarkt omdat een goed 

team een cruciale slagingsfactor is. 

 Bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven geldt vanuit exploitatie-oogpunt een minimaal 

volume van 32 appartementen voor complexe zorg. 

 

 


