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1.  INLEIDING

Eind 2021 zijn zowel de visie als de kernwaarden 
van Markenheem opnieuw beschreven en 
vastgesteld, als onderdeel van de werkzaamheden 
om de Strategie 2022-2024 vast te leggen.

VISIE
Binnen Markenheem werken we vanuit het perspectief 
van bewoners en andere zorgvragers. Ons kader is 
daarbij het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. 
Hierbij staan een betekenisvol leven en de unieke mens 
centraal en gaat het om de vraag ‘Hoe houd ik de 
eigen regie en leef ik (zo lang mogelijk) zoals ik wil?’

Aandacht staat hierbij voorop, maar ook het leren 
kennen van degenen die we mogen verzorgen is 
belangrijk. Zo gaan we samen op zoek naar waar de 
bewoner of zorgvrager behoefte aan heeft, waar zijn of 
haar wensen liggen. Veerkracht is ook een kernbegrip. 
Door op zoek te gaan naar wat ze wel kunnen en willen 
of door samen nieuwe kansen te creëren, ervaren zij 
meer autonomie. Vanuit dit gedachtegoed is het niet 
de zorgmedewerker die het regelt voor de bewoner of 
zorgvrager, maar pakt deze zelf op wat hij of zij wil, zo 
nodig met ondersteuning van mantelzorgers, naasten, 
vrijwilligers en onze medewerkers. 

Op deze wijze geeft Markenheem inhoud aan zorgen 
met compassie. Markenheem onderschrijft dan ook de 
stelling dat het werken vanuit Positieve Gezondheid 
onze medewerkers in staat stelt om persoonsgerichte 
zorg te bieden. Onze medewerkers zijn professioneel en 
hebben de juiste kennis en vaardigheden om de bewo- 
ners en andere zorgvragers een voor hen waardevolle 
dag te geven. Met daarbij aandacht voor het wel- 
bevinden van degenen die we verzorgen en de samen-
werking van medewerkers.

Onze kernwaarden

NABIJ
We zijn trots op onze plek midden in de Achterhoekse 
samenleving. Het ‘noaberschap’, de sociale verbinding, 
is sterk ontwikkeld. Dat voelt vertrouwd. We kennen de 
mensen voor wie we het doen. We kennen hun levens, 
hun omgeving, hun wensen en uitdagingen. Hun cultuur 
is de onze. We zijn allemaal deelgenoot van dezelfde 
gemeenschap. Wij voelen ons thuis bij elkaar. Thuis én 
betrokken. Markenheem houdt ons bijeen.

BIJ DE TIJD
We volgen de trends en formuleren zorgvuldig onze 
antwoorden op nieuwe ontwikkelingen voordat we ze 
omarmen. Zodra we onze keuzes hebben gemaakt, 
weten we van aanpakken. We zetten in op digitalise-
ring en zorgtechnologie. We implementeren nieuwe 
visies op ouderenzorg en vinden het belangrijk dat 
onze medewerkers een leven lang leren. We gaan mee 
met de tijd, hoe hard die soms ook raast.

BEKWAAM
Zorg wordt steeds complexer en veeleisender. Ook de 
verwachtingen nemen toe. De (zorg)professionals van 
Markenheem zijn vakmensen die klaarstaan om mensen 
te ondersteunen bij hun zorgvraag. Ze beschikken  
over een unieke combinatie van kennis, enthousiasme 
en vaardigheden om hun ambacht met succes uit te 
oefenen. Het is fantastisch om in de zorg te werken.
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2. TERUGBLIK OP 2022

In het achterliggende jaar heeft Markenheem vol 
ingezet op uitvoering van de strategische lijnen. 
Niet alleen hebben we geïnvesteerd in de kwaliteit 
van zorg, maar we hebben ook veel aandacht 
besteed aan uitbreiding van ons dienstenaanbod.

WONEN MET EEN PLUS
We zijn met de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst, 
een woningcorporatie en een investeerder en project-
ontwikkelaar het gesprek aangegaan over Wonen  
met een plus. Het beleid van VWS om het aantal 
verpleeghuisplaatsen te bevriezen op het huidige 
aantal en in te zetten op nieuwe woonzorgconcepten 
staaft onze strategie.

VOORGENOMEN  
AANPASSING ORGANISATIE
Om deze ontwikkeling naar nieuwe vormen van zorg 
goed vorm te kunnen geven binnen Markenheem is  
een andere organisatie nodig. Deze nieuwe organi- 
satie zorgt voor focus op onze twee concepten van 
zorg die we leveren: intramurale verpleeghuiszorg aan 
mensen zonder (of met beperkte) eigen regie en 
extramurale zorg aan mensen die nog wel hun eigen 
regie kunnen voeren. 

Beide vormen van zorg vereisen andere accenten. 
Daarom gaan we vanaf 2023 de zorg geleidelijk aan 
organiseren in intramurale zorg en extramurale zorg. 

VERDERE PROFESSIONALISERING
Daarnaast hebben we in 2022 veel aandacht besteed 
aan professionalisering van onze organisatie. We 
hebben de nieuwe digitale werkplek ingevoerd. En op 
12 september 2022 hebben we de bijeenkomst ‘Samen 
Sterker’ georganiseerd, over meer zeggenschap en 
eigen regie in je werk. Op de uitkomsten van deze 
bijeenkomst bouwen we in 2023 verder in onze nieuwe 
vorm van organiseren.
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3. STRATEGISCHE DOELEN 2023

De ‘hands on’ strategische doelen voor 2023 
ondersteunen bij de realisatie van de Strategie 
2022-2024 en hebben een rechtstreeks verband 
met de programmalijnen die in de strategie  
zijn vastgelegd.

In onze Strategie 2022-2024 hebben wij een aantal 
programmalijnen gedefinieerd en samengebracht 
onder de titel ‘Omarm je toekomst’. De programma- 
lijnen zijn:
•  Verpleeghuiszorg
•  Zorg thuis
•  Prettig en professioneel samenwerken
•  Digitale strategie om warme zorg te ondersteunen
•  Huisvesting

We hebben de doelen als volgt geformuleerd:

1.  
‘WIJ SPECIALISEREN ONS VERDER  
IN INTENSIEVE OUDERENZORG VOOR ZOWEL 
PERMANENT EN TIJDELIJK VERBLIJF  
ALS VOOR THUIS’

Cliëntgerichtheid en kwaliteit van zorg en dienst- 
verlening vormen de basis van waaruit we steeds 
blijven leren en ontwikkelen. Bewoners en andere 
zorgvragers weten hiermee ook in de toekomst wat ze 
van Markenheem kunnen verwachten.

2
‘WIJ VERGROTEN ONZE DIENSTVERLENING  
IN DE (INTENSIEVE) ZORG EN ONDERSTEUNING 
THUIS, ZOWEL GECLUSTERD ALS BREDER  
IN DE REGIO BRONCKHORST EN DOETINCHEM’

We voltooien de transitie van verzorgingshuiszorg naar 
verpleeghuiszorg en leveren onze maatschappelijke 
bijdrage aan de toenemende zorgvraag.

3.  
‘WIJ GAAN GERICHT EN DUURZAAM DE 
SAMENWERKING MET (ZORG)PARTNERS AAN  
BIJ INITIATIEVEN EN MAATSCHAPPELIJKE 
ONTWIKKELINGEN EN INNOVATIES DIE PASSEN 
BIJ ONZE DOELSTELLINGEN EN KERNWAARDEN’

Hierdoor profileert Markenheem zich nadrukkelijker en 
meer uitgesproken in de regio.

4.  
‘WIJ ALS MEDEWERKERS ZIJN DICHTBIJ EN 
VERBONDEN OM BEWONERS EN ANDERE 
ZORGVRAGERS MET PERSOONSGERICHTE ZORG 
TE ONDERSTEUNEN’

Hiervoor is een prettige werksfeer en een professioneel 
werkklimaat onontbeerlijk. Daarom werken wij vanuit 
een duurzame relatie aan goed werkgeverschap en 
professionele ontwikkeling. Ook handhaven en ver- 
sterken wij de korte lijnen in de organisatie. Daarnaast 
zetten wij in op het ontwikkelen van vaardigheden  
en competenties om als organisatie wendbaarder  
te kunnen zijn.

5.  
‘WE ZETTEN IN OP DIGITALISERING, 
TECHNOLOGIE EN HUISVESTINGSCONCEPTEN 
DIE WARME ZORG ONDERSTEUNEN  
EN VERBETEREN’

Hiermee verhogen we de kwaliteit van leven en  
verlichten we het werk van onze zorgprofessionals.
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3. STRATEGISCHE DOELEN 2023

3.1 Doel 1

‘WIJ SPECIALISEREN ONS VERDER  
IN INTENSIEVE OUDERENZORG VOOR ZOWEL 
PERMANENT EN TIJDELIJK VERBLIJF  
ALS VOOR THUIS’

Cliëntgerichtheid en kwaliteit van zorg en dienst- 
verlening vormen de basis van waaruit we steeds 
blijven leren en ontwikkelen. Bewoners en andere 
zorgvragers weten hiermee ook in de toekomst wat ze 
van Markenheem kunnen verwachten.

1.  Optimalisatie elektronisch bewonersdossier (ONS)
2.  Pilot nieuwe vormen van medezeggenschap
3.  Implementatie Wet zorg en dwang voor  

thuiswonende zorgvragers
4.  Behalen van 95% bevoegd- en bekwaamheid medewerkers
5.  Versterken kwaliteitsteams op locatie
6.  Ontwikkeling visie op zorg voor mensen uit alle  

doelgroepen waaronder psychogeriatrie, geronto- 
psychiatrie en somatiek

De zes
 

belangr
ijkste 

aandach
ts-

punten

POSITIEVE GEZONDHEID
Positieve Gezondheid is ons uitgangspunt; we ver- 
sterken onze persoonsgerichte zorg vanuit het  
gedachtegoed van Positieve Gezondheid. We zien dat 
de zorgzwaarte en complexiteit van zorg van onze 
bewoners toenemen. Positieve Gezondheid draait juist 
om het kijken naar wat een bewoner nog wél kan en 
daarop inspelen. Op die manier proberen we het 
welzijn van onze bewoners te verhogen. Het concept is 
enige jaren geleden uitgerold, maar uit audits blijkt dat 
we medewerkers nog meer handvatten kunnen geven 
om het gedachtegoed in de praktijk te kunnen toe- 
passen. Dit doen we in samenhang met de optima- 
lisatie van ons elektronisch bewonersdossier (ONS). In 
die optimalisatie besteden we ook aandacht aan de 
wijze van rapporteren en overdracht. Voor de wijze van 
rapporteren gaan we een methodiek kiezen.

Om onze kwaliteit te verhogen gaan we beleid op 
valpreventie ontwikkelen. 

In 2023 bouwen we in onze wijkverpleging verder op 
het kwaliteitskader Wijkverpleging. We meten al de 
uitkomsten via PREM, maar gaan ook kijken naar de 
belastbaarheid van mantelzorg.

Het wordt steeds moeilijker om leden voor (lokale) 
cliëntenraden te werven. Om toch invulling te blijven 
geven aan de Wet medezeggenschap cliënten zorg- 
instellingen (Wmcz) 2018 (meer invloed van bewoners 
op het beleid van Markenheem) gaan we experi- 
menteren met nieuwe vormen van medezeggenschap, 
in nauw overleg met de lokale en centrale cliënten- 
raden. We brengen een scheiding aan tussen mede-
zeggenschap op strategisch (CCR) en operationeel 
(lokaal) niveau.

Aansluiten bij onze bewoners doen we ook door hun 
veilige zorg te bieden met zoveel mogelijk ruimte en 
vrijheid. Daartoe leren we nog beter de specifieke 
problematiek van onze bewoners te signaleren en 
herkennen. We passen de regels van de Wet zorg en 
dwang (Wzd) goed toe. In dat kader gaan we ook 
verder met het project ‘Open deuren’ op alle locaties. 

Voor de extramurale zorg starten we met de imple- 
mentatie van de Wzd voor zorgvragers die nog thuis 
wonen. Dit doen we in samenwerking met de regio.  
In 2023 hebben we in samenwerking met drie  
andere zorgaanbieders het sociaal domein in de 
Achterhoek gegund gekregen. Onderdeel van de aan- 
besteding is het invoeren van ‘reablement’ in het 
sociaal domein. In samenwerking met onze drie collega- 
zorgorganisaties werken we dit concept verder uit  
en voeren we het in.

De pilot met reablement in gemeente Bronckhorst  
gaat pas op een later moment door. We willen de hulp 
bij huishouden desondanks doorontwikkelen. We 
onderzoeken of de inzet van technologie behulpzaam 
is en zo ja, welke technologie. Dit kan ook bijdragen 
aan het oplossen van het tekort aan medewerkers in de 
hulp bij huishouden. 

WAARDIGHEID EN TROTS
In 2022 zijn we gestart met het programma  
‘Waardigheid en trots op locatie’. Een drietal coaches 
ondersteunt ons bij de kwaliteitsverbetering op alle 
locaties. Een aantal thema’s pakken we Markenheem- 
breed op, zoals leiderschap. Het traject van ‘Waardig-
heid en trots op locatie’ loopt tot halverwege 2023  
en ondersteunt Markenheem onder andere met  
methodisch werken.
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REFLECTEREN, LEREN EN VERBETEREN
Wij vinden reflecteren, leren en verbeteren essentieel 
als het gaat om het verhogen van onze kwaliteit. 
Daartoe zetten we bewoners- en cliëntbesprekingen in 
om van elkaar te leren. We onderzoeken hoe en met 
welke methodieken we het reflecteren, leren en verbe-
teren kunnen vormgeven. 

We zetten in op volledig bevoegde en bekwame 
medewerkers. Dat betekent dat we van alle mede- 
werkers verwachten dat zij hun scholingen om bevoegd 
en bekwaam te blijven bijhouden. We streven hierbij 
naar een percentage van 95%. Door de implementatie 
van het Leerplein hebben we hier meer zicht op. Het 
Leerplein wordt daarnaast ingezet om de medewerkers 
op meerdere manieren scholing aan te bieden. 

In 2022 zijn we gestart met een nieuw kwaliteits- 
managementsysteem. Op alle locaties zijn er  
kwaliteitsteams waaraan zorgmedewerkers en behan-
delaren deelnemen. Ook de wijkverpleging gaat 

werken met een kwaliteitsteam. De focus in 2023 zal 
liggen op het versterken van de kwaliteitsteams, zodat 
teams zelf aan de slag gaan met kwaliteitsverbetering 
op hun eigen locatie. Dat doen we door tijdelijk  
een regieteam Kwaliteit in te stellen dat periodiek 
nagaat hoe de kwaliteitsteams lopen en waar onder-
steuning nodig is. Aan dit regieteam nemen de coaches 
van Waardigheid en Trots op Locatie deel. Daar- 
naast gaan we in 2023 starten met de Markenheem- 
brede themagroepen.

Om kwaliteitsteams van goede informatie te voorzien is 
het nodig om een ander systeem voor MIC-meldingen 
te implementeren. Ons huidige systeem voor protocol-
len, Infoland, is niet geschikt voor het melden van 
incidenten en het analyseren van trends in incidenten. 
Bovendien behoeft Infoland een herinrichting om 
makkelijker protocollen te kunnen vinden. Daarom 
gaan we in 2023 Infoland opnieuw inrichten voor 
protocollen. Daarnaast onderzoeken we welk systeem 
het meest geschikt is om MIC-meldingen te registreren.

DOELGROEPENBELEID EN VISIE OP ZORG
Het nieuwe beleid van VWS, verwoord in het pro-
gramma ‘Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen’ 
(WOZO), ziet erop toe dat ouderen langer thuis blijven 
wonen. Het aantal verpleeghuisplaatsen blijft landelijk 
gelijk en mag niet groeien, ondanks een toenemend 
aantal ouderen met een zorgvraag. Dit betekent dat de 
doelgroep van mensen die in verpleeghuizen verblijven 
verder verzwaart en specifieker wordt. 

Om deze steeds zwaarder wordende doelgroep 
kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden is het 
belangrijk om te kiezen voor specifieke doelgroepen. 
Markenheem heeft in 2022 de keuze gemaakt om in de 
verpleeghuizen (intramuraal) de focus te leggen op 
twee doelgroepen: mensen met dementie (met en 
zonder probleemgedrag) en mensen met (lichte) 
gerontopsychiatrische problematiek. 

In de extramurale zorg (Wonen met een plus, wijk- 
verpleging, hulp bij huishouden en dagbesteding) 
bieden we ook zorg aan andere doelgroepen (waar- 
onder mensen met een somatische zorgvraag).  
In 2023 ontwikkelen we een visie op zorg aan de 
volgende drie doelgroepen: dementie, (lichte) geronto-
psychiatrie en somatiek. Vanuit deze visie geven we 
onze zorg verder vorm.

3. STRATEGISCHE DOELEN 2023

“Wat er veranderd is? Helaas mag ik als hulp in de huis- 
houding niet meer alle taken uitvoeren die ik eerst wel deed, 
zoals de ramen aan de buitenkant lappen. Dat frustreert mij. 
Voor mij staan de cliënten bovenaan; die zijn nummer één en 
dan komt de rest van Markenheem”, vertelt Hans Westerveld 
bevlogen. Hij verduidelijkt dat hij als hulp in de huishouding 
een luisterend oor is voor veel van zijn cliënten. “Er komt 
heel veel op je af. Kinderen wonen vaak ver weg en wij zijn 
elke week een vast aanspreekpunt. Het is heel dankbaar 
werk, maar soms moet ik echt even gaan fietsen om mijn 
hoofd leeg te maken.” Hans is na zes jaar nog steeds 
dankbaar dat hij de kans kreeg om bij Markenheem te gaan 
werken. Wel zou hij graag zijn takenpakket iets uitbreiden. 
“Voor eventuele extra werkzaamheden krijg ik binnenkort 
scholing, daar kijk ik erg naar uit.”

BOVENAAN’ 

STAAN VOOR MIJ

‘DE CLIËNTEN

Hans Westerveld

3.1 Doel 1
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3. STRATEGISCHE DOELEN 2023

1.  Pilotproject Wonen met een Plus
2.  Onderzoek naar aansluiting eerstelijns verblijf (ELV)  

bij verwachtingen doelgroepen Markenheem
3.  Inrichting vaste zorgteams rond bewoners, inclusief 

bijbehorende disciplines
4.  Focus op warm welkom vrijwilligers en nieuwe bewoners
5.  Onderzoek naar inzet zorgtechnologie bij hulp  

in huishouding
6.  Onderzoek naar mogelijkheid om mensen met ZZP4  

via wijkverpleging te bedienen vooruitlopend  
op Wonen met een Plus

De zes
 

belangr
ijkste 

aandach
ts-

punten

3.2 Doel 2

‘WIJ VERGROTEN ONZE DIENSTVERLENING  
IN DE (INTENSIEVE) ZORG EN ONDERSTEUNING 
THUIS, ZOWEL GECLUSTERD ALS BREDER  
IN DE REGIO BRONCKHORST EN DOETINCHEM’

We voltooien de transitie van verzorgingshuiszorg naar 
verpleeghuiszorg en leveren onze maatschappelijke 
bijdrage aan de toenemende zorgvraag.

AANSLUITING ZORGAANBOD OP VRAAG
Wij bekijken hoe we ons zorgaanbod nog beter kunnen 
laten aansluiten op de vraag van onze doelgroep en 
andere stakeholders. Zowel het Scheiden van Wonen 
en Zorg en WOZO zijn hierin ontwikkelingen die wij 
toetsen aan onze plannen. We hebben als gevolg op 
ons uitgevoerd onderzoek naar het vergroten van ons 
aanbod van VPT en MPT, een visie op ‘geclusterde 
woonvormen’ opgesteld onder de naam Wonen  
met een Plus. Deze visie is al gedeeld met belang- 
hebbenden en stakeholders zoals gemeenten en het 
zorgkantoor, en is onder andere opgenomen in het 
coalitieakkoord van de gemeenten Doetinchem en 
Bronckhorst. Wij hebben de ambitie om, samen met 
collega’s en andere partijen, in 2023 een eerste project 
Wonen met een Plus te initiëren. In 2023 gaan we het 
bijbehorende zorgproces in Wonen met een Plus verder 
uitwerken, evenals een Programma van Eisen voor 
nieuwbouw. We betrekken in ons nieuwe zorgproces 
voor Wonen met een Plus ook het huidige proces  
van de wijkverpleging.

Daarnaast onderzoeken we in 2023 of de ELV nog past 
bij de doelgroepen van Markenheem en zo ja, op welke 
wijze wij ELV gaan vormgeven. Vooruitlopend op deze 
inventarisatie gaan we vanaf 1 januari 2023 op verzoek 
van onze collega-zorgaanbieders nadrukkelijk over- 
wegen om ELV 24/7 aan te bieden. 
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VAST TEAM RONDOM ONZE BEWONERS  
EN ANDERE ZORGVRAGERS
We organiseren de zorg rondom onze bewoners en 
andere zorgvragers in een (vast) team om hen heen 
met alle bijbehorende disciplines. In 2023 werken we 
ons Strategisch Personeelsplan verder uit waarin we 
uitgaan van een begeleidingsmodel met meer aan-
dacht voor welzijn en gedrag. We maken een plan voor 
de teamsamenstelling voor zowel intramurale als 
extramurale zorg.

3. STRATEGISCHE DOELEN 2023

GASTVRIJHEID
Gastvrijheid is onderdeel van al onze dienst- en zorg-
verlening. In 2022 hebben wij onderzocht hoe de 
gastvrijheid in onze locaties wordt ervaren en dat 
verwerkt in een verbeterplan. De verbeterpunten 
worden in 2023 planmatig opgepakt. We richten ons 
ook nadrukkelijk op de punten hoe gastvrij onze 
vrijwilligers worden ‘ontvangen’ in onze teams en hoe 
nieuwe bewoners welkom worden geheten op een van 
onze locaties. We experimenteren met nieuwe vormen 
van medezeggenschap, bijvoorbeeld in de vorm  
van familieraden rondom een groep bewoners (van 
bijvoorbeeld een huiskamer).

PREVENTIE EN LANGER THUIS WONEN
Wij onderzoeken welke aanvullende rol Markenheem 
kan vervullen in preventie en langer thuis wonen. Door 
de geformuleerde visie Wonen met een Plus willen we 
een bijdrage leveren aan het langer thuis wonen (in 
een eventueel beschermde woonvorm) van de ouderen 
in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst, waarbij 
welzijn voor deze ouderen centraal staat.

We zijn in gesprek met de gemeente Bronckhorst over 
het door hun te ontwikkelen mantelzorgbeleid. Het 
doel daarbij is om het mantelzorgbeleid op elkaar af te 
stemmen en samen op te trekken in de communicatie 
hierover naar de inwoners van Bronckhorst.

Zoals al eerder genoemd gaan we de organisatie 
anders vormgeven door de intramurale zorg en de 
extramurale zorg in de aansturing te scheiden. Op die 
manier intensiveren we de ontwikkeling van de extra-
murale zorg. 

De ontstane ruimte gebruiken we voor onderzoek naar 
de inzet van zorgtechnologie in de hulp bij huishouden. 
Inzet van zorgtechnologie levert een bijdrage aan het 
oplossen van het tekort aan medewerkers. Bovendien 
kan het bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers in de hulp bij huishouden en het behoud 
van eigen regie van zorgvragers. Ook onderzoeken we 
hoe de inzet van zorgtechnologie onderdeel van de 
declaratie wordt.

In het licht van het Kwaliteitskader Wijkverpleging  
en de beweging naar langer thuis wonen bepalen we 
wat de gewenste functiemix is in de wijkverpleging.  
Dit is onderdeel van het Strategisch Personeelsplan. 
Ook onderzoeken we of inwoners uit gemeenten 
Doetinchem of Bronckhorst met een ZZP4 hun nieuwe 
Wlz-indicatie via de wijkverpleging kunnen verzilveren, 
bijvoorbeeld in een aanleunwoning van Markenheem. 
Dit doen we vooruitlopend op de introductie van het 
concept Wonen met een Plus.

MEDEWERKERS HET MEEST?’

‘WAT HELPT 

Ans Wullink

3.2 Doel 2

Ans Wullink werkt als teammanager Markenheem op locatie 
De Zonnekamp. “De afgelopen jaren is er in de zorg veel ver- 
anderd. De overgang van het verzorgingstehuis naar een  
verpleeghuis vind ik een mooie ontwikkeling. Binnen 
Markenheem is er ook veel veranderd. Dat moest ook wel. 
De manier waarop we ons werk deden was gerust ouderwets 
te noemen. Dat er nu meer gedigitaliseerd wordt en mede- 
werkers hun eigen verantwoordelijkheid kunnen pakken, vind 
ik een goede verandering. Collega’s kunnen veel zelf, zorg 
ervoor dat ze minder afhankelijk zijn van leidinggevenden en 
je zult zien dat ze veel beter tot bloei komen.” Ans benadrukt 
dat veranderingen wel gefaseerd doorgevoerd zullen moeten 
worden. “Je kunt het niet allemaal in een maand realiseren. 
Dat moet stap voor stap, waarbij je kijkt: wat helpt mede- 
werkers het meest? We hebben een druk jaar voor de boeg, 
maar in de zorg zijn we dat wel gewend!”



10 ><<<

3. STRATEGISCHE DOELEN 2023

1.  Versteviging en professionalisering behandelfunctie  
en -dienst in samenwerking met Azora

2.  Uitbreiding formatie geestelijke verzorging in overleg  
met Azora

3.  Start pilot zorgtechnologie in samenwerking met de TZA
4.  Start deelname KIK-V
5.  Onderzoek naar mogelijkheden voor start project 

‘Kleurrijk Zorgen’ in samenwerking met Azora
6.  Onderzoek naar verbetering doorstroming zorgketen  

door middel van regionaal capaciteitsmanagement

De zes
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punten

3.3 Doel 3

‘WIJ GAAN GERICHT EN DUURZAAM DE 
SAMENWERKING MET (ZORG)PARTNERS AAN  
BIJ INITIATIEVEN EN MAATSCHAPPELIJKE 
ONTWIKKELINGEN EN INNOVATIES DIE PASSEN 
BIJ ONZE DOELSTELLINGEN EN KERNWAARDEN’

Hierdoor profileert Markenheem zich nadrukkelijker en 
meer uitgesproken in de regio.

VERSTEVIGING EN  
PROFESSIONALISERING BEHANDELFUNCTIE
We verstevigen en professionaliseren onze behandel- 
functie en samenwerking met Azora voor de behandel-
dienst. In 2022 hebben we verkennende overleg- 
momenten tussen de regiomanager en de verschillende 
vakgroepen georganiseerd met een tweeledig doel:  
a) het ophalen van informatie en b) het beter aansturen 
van de behandeldienst en meenemen van de behandel- 
dienst in de ontwikkelingen van Markenheem. In 2023 
zullen deze overlegmomenten weer ingepland worden 
en qua inhoud meer vorm krijgen. De verschillende 
behandelaren worden in 2023 nog meer actief uit- 
genodigd om mee te denken over de processen en de 
toekomst van Markenheem. Ook wordt in 2023 de 
samenwerking binnen de behandeldienst van de 
Oost- en West-Achterhoek in de avond- en weekend-
dienst geëvalueerd. 

“Er verandert veel bij Markenheem. We hebben allemaal  
eind oktober een digitale werkplek gekregen en gaan per  
1 januari 2023 over op AFAS, een nieuw boekhoudsysteem”, 
vertelt Ellen Sprenkeler van de afdeling Financiën. “Zodra 
straks alles goed is ingericht en ook de juiste rapportages 
door middel van een BI-tool uit het systeem gegenereerd 
kunnen worden, zal dit systeem de afdeling tijdwinst 
opleveren en zullen leidinggevenden op termijn ook zelf 
informatie uit het systeem kunnen halen.”
“De veranderingen volgen nu snel op elkaar, waardoor 
tijdelijk extra werk moet worden gedaan”, vult collega Karin 
Peters aan. “Maar uiteindelijk gaat het ons in het nieuwe 
jaar helpen en tijd besparen”, zegt Ellen. “Er zijn het 
afgelopen jaar goede stappen gezet. Het kan in 2023 alleen 
nog maar beter worden”, sluit Karin positief af.

TIJD BESPAREN’

IN HET NIEUWE JAAR 

‘DIT GAAT ONS 

Karin Peters (l)

en Ellen Sprenkeler (r)

Vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid en de 
aandacht voor welzijn neemt de behoefte aan geeste-
lijke verzorging toe. We breiden in overleg met Azora 
onze formatie voor geestelijke verzorging uit.

SAMENWERKING IN DIGITALE INNOVATIES
We werken samen aan digitale innovaties in de  
Achterhoek via de Technologie & Zorg Academie (TZA) 
en de Vereniging Digitalisering Zorg. We hebben 
onderzocht wat Markenheem nodig heeft om zorg- 
technologie onder de aandacht te brengen en gaan in 
2023 na hoe we hier meer gebruik van kunnen maken, 
dit zowel ter ondersteuning van onze bewoners en 
andere zorgvragers om hun eigen regie te behouden 
als ter ondersteuning van de zorgmedewerkers. We 
starten minimaal een pilot met inzet van zorgtechno- 
logie in samenwerking met de TZA. In een afstudeer- 
onderzoek kijken we wat de acceptatie van zorg- 
technologie onder medewerkers vergroot. Deze  
inzichten gebruiken we in de pilot samen met de TZA.

Regionaal bespreken wij samen welke nieuwe applica-
ties en toepassingen worden geïmplementeerd. 
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Markenheem zal hierin proactief maar ook kritisch zijn 
op waarin wij toegevoegde waarde zien voor onze 
bewoners en andere zorgvragers. 

Markenheem neemt vanaf 2023 deel aan KIK-V, het pro- 
ject waarin landelijke partijen in samenspraak met zorg- 
organisaties bepalen welke informatie wordt aan- 
geleverd en op welke digitale wijze dat zal gebeuren.

HERBEOORDELING 
SAMENWERKINGSVERBANDEN 
Wij beoordelen onze huidige en mogelijke samenwerkings-
verbanden opnieuw aan de hand van doelstellingen  
uit het strategische beleidsplan. Relevante samen- 
werkingsverbanden zijn het Achterhoeks Informatie- 
beraad, het Olifantenpad, de thematafels van de 
Achterhoek (Arbeidsmarkt en Onderwijs, Wonen en 
Gezondste Regio), de Technologie & Zorg Academie, 
het Amphion, Netwerk Ouderen en Veerkracht  
Achterhoek, het Transmuraal beraad en ons lerend 
netwerk. We pakken proactief en doelgericht onze rol 
in de regionale netwerken. In 2023 brengen we in kaart 
aan welke van bovengenoemde samenwerkings- 
verbanden we deelnemen of zouden willen deelnemen. 
Ook bepalen we welke rol we daarin spelen en wie  
een rol oppakt binnen Markenheem.

Om een bijdrage te leveren aan het oplossen van  
het tekort aan medewerkers in de zorg onderzoeken  
we in samenwerking met Azora of we een project 
‘Kleurrijk Zorgen’ starten. In dit project nemen status-
houders en andere mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt deel aan een intensieve vooropleiding  
en stage in de zorg.

In de West-Achterhoek onderzoeken de VVT-instellin-
gen Azora, Sensire en Markenheem met het Slingeland 
Ziekenhuis in hoeverre regionaal capaciteitsmanage-
ment helpt in de doorstroming van de zorgketen. Het 
doel is om inwoners met een zorgvraag sneller op de 
juiste plek te laten komen.

3. STRATEGISCHE DOELEN 2023

3.3 Doel 3
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3. STRATEGISCHE DOELEN 2023

1.  Doorzetten teamontwikkelingstrajecten zorgteams  
met als doel verantwoordelijkheid lager in de organisatie 
neer te leggen en invulling te geven aan behoeften 
medewerkers voor meer eigen regie en autonomie

2.  Implementatie nieuwe huisstijl
3.  Start capaciteitsmanagement, inclusief nieuwe  

aanpak roosteren
4.  Maximale inzet voor gemiddelde inzetbaarheid van  

ten minste 93%
5.  Ontwikkeling dashboard voor inzage in de  

financiële situatie
6.  Ontwikkeling van nieuwe vormen van medezeggenschap

De zes
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ts-

punten

3.4 Doel 4

‘WIJ ALS MEDEWERKERS ZIJN DICHTBIJ EN 
VERBONDEN OM BEWONERS EN ANDERE 
ZORGVRAGERS MET PERSOONSGERICHTE ZORG 
TE ONDERSTEUNEN’

Hiervoor is een prettige werksfeer en een professioneel 
werkklimaat onontbeerlijk. Daarom werken wij vanuit 
een duurzame relatie aan goed werkgeverschap en 
professionele ontwikkeling. Ook handhaven en ver- 
sterken wij de korte lijnen in de organisatie. Daarnaast 
zetten wij in op het ontwikkelen van vaardigheden  
en competenties om als organisatie wendbaarder  
te kunnen zijn.

VISIE OP LEIDERSCHAP
Wij hebben een visie op leiderschaps- en organisatie-
ontwikkeling die is gekoppeld aan onze strategie.  
Input voor deze visie zijn al gestarte trajecten rondom 
teamontwikkeling. We streven naar meer eigenaar-
schap in de organisatie en onderzoeken hoe dat  
vorm kan krijgen. In 2023 worden de trajecten voor 
zorgteams voortgezet, waarbij ernaar wordt gestreefd 
om verantwoordelijkheid en bevoegdheid lager in de 
organisatie neer te leggen. 

In 2023 wordt de nieuwe huisstijl geïmplementeerd. 

Ook gaan we in samenspraak met de CCR  
nieuwe manieren van zeggenschap voor cliënten en  
naasten implementeren. 

In 2023 bouwen we voort op Oudtopia, waarin we 
medewerkers hebben meegenomen in de toekomstige, 
meer complexe zorgvragen van bewoners. We organi-
seren ‘Omarm je toekomst’-festivals op alle locaties. 
Daarnaast komt Teun Toebes naar Markenheem om 
medewerkers meer bewust te maken van wat goede 
zorg aan mensen met dementie inhoudt.

Zoals al eerder aangegeven gaan we de aansturing 
van de zorg scheiden in een deel intramurale zorg en 
een deel extramurale zorg. Daarnaast willen we 
invulling geven aan de behoeften van medewerkers 
voor meer eigen regie en autonomie. Die behoeften 
hebben zij uitgesproken op de ‘Samen Sterker’-bijeen-
komst op 12 september 2022. Ter ondersteuning 
hebben we subsidie aangevraagd bij Landelijk Actie-
plan Zeggenschap en Veerkracht. Ook hebben we het 
programma ‘Samen Sterker’, dat bestaat uit een 
dwarsdoorsnede van onze collega’s uit de organisatie. 

Bij de huishoudelijke hulp gaan we met de teams over 
op een nieuwe manier van plannen die aansluit op 
behoeften van medewerkers.

PASSENDE STRATEGISCHE 
PERSONEELSPLANNING
Wij hebben een passende strategische personeels-
planning met gebruikmaking van de CanMEDS-rollen. 
Daartoe definiëren we voor alle doelgroepen een 
ideale personele bezetting in kwaliteit en in fte’s. Die 
ideale bezetting vertalen we financieel en confronteren 
we met onze ZZP-mix. We maken een begin met capa-
citeitsmanagement voor Markenheem. Ook werken we 
aan een nieuwe manier van roosteren.

In lijn met marktontwikkelingen worden VIG’ers  
per 1 januari 2023 bij Markenheem ingeschaald  
in FWG 40.
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VERHOGEN INZETBAARHEID  
VAN MEDEWERKERS
We zetten maximaal in om de inzetbaarheid van 
medewerkers te verhogen en dus ons verzuim te 
verlagen. Ons doel blijft een gemiddelde inzetbaarheid 
van minimaal 93%. We continueren de inzet van een 
verzuimcoach in 2023. Daarnaast trainen we onze 
leidinggevenden in het voeren van goede verzuimge-
sprekken. Ook ontwikkelen we een providerboog om 
(langdurig) verzuim te voorkomen.

Resultaten uit het medewerkerstevredenheidsonder-
zoek en de evaluatie van het verzuimbeleid worden 
gebruikt om hierin verbeteringen aan te brengen. Eind 
2022 herhalen we het MTO, waarbij wij in 2023 aan de 
slag gaan met de verbeterpunten naar aanleiding van 
de uitkomsten. We streven naar een tevredenheid 
boven de benchmark. In 2023 gaan we onderzoeken 

3. STRATEGISCHE DOELEN 2023

Op de HR-afdeling was in 2022 erg veel verloop, wat 
gevolgen had voor de werkdruk. Daarnaast hadden HR- 
medewerker Sanne Bos en haar collega’s te maken met  
veel grote digitaliseringsprojecten. “Er verandert binnen 
Markenheem heel veel in een korte periode, maar collega’s 
moeten die veranderingen wel bij kunnen houden. Zo gaan 
we in 2023 werken met AFAS. Dit nieuwe systeem moet 
onder andere de HR-processen gaan optimaliseren. Maar 
voordat het zover is, betekent het voor ons dat we tijdelijk 
veel dubbele handelingen moeten verrichten. Niet alle 
systemen komen namelijk met de komst van AFAS te 
vervallen en de overgebleven systemen zullen nog aan 
elkaar gekoppeld moeten worden. Eerlijk is eerlijk: het 
afgelopen jaar is mij niet in de koude kleren gaan zitten, 
maar ik kijk positief naar de toekomst. AFAS is een mooi 
systeem dat ons zeker gaat helpen!”

NAAR DE TOEKOMST’

‘IK KIJK POSITIEF 

Sanne Bos

hoe wij in de toekomst op een andere wijze vorm 
kunnen geven aan MTO.

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt en het blijven 
boeien van onze medewerkers gaan we op zoek naar 
de mogelijkheid om medewerkers in te zetten op basis 
van vaardigheden en competenties naast het bezitten 
van een diploma.

We proberen medewerkers in loondienst aan ons  
te binden en bouwen aan een langdurige relatie  
met zzp’ers. We gaan ons beleid rondom de inzet van 
PNIL actualiseren.

Vanaf 2030 zijn werkgevers verplicht om medewerkers 
een rookvrije werkomgeving te bieden. In 2023 bepalen 
we onze ambitie en plannen we het traject.

Om de verbinding tussen medewerkers uit de zorg en 
het Centraal Bureau te versterken, werken alle mede-
werkers van het Centraal Bureau in beginsel twee 
dagen per jaar mee in de zorg.

VERSTERKING FINANCIËLE STURING
Naast de vraag om een dashboard met kwaliteits- 
informatie willen we ook meer inzage in de financiële 
situatie: ook dit borgen we in een dashboard. We 
onderzoeken ook hier welke informatie ons in staat 
stelt goed te sturen op financiën en maken een plan 
om dit dashboard te (laten) bouwen. 

Daarnaast benutten we subsidies wanneer deze voor 
onze plannen beschikbaar zijn gesteld. In 2023 onder-
zoeken wij op welke wijze Markenheem het beoorde-
len, aanvragen en verantwoorden van (nieuwe) 
subsidiemogelijkheden centraal beter kan borgen. 

We herijken het beleid hoe om te gaan met het beheer 
van nalatenschappen.

EÉN PLANNING-EN-CONTROLCYCLUS
We werken met één planning-en-controlcyclus waarin 
kwaliteit, projecten en financiën evenals de rapporta-
ges integraal onderdeel van uitmaken. We werken onze 
nieuwe kwartaalrapportage verder uit met indicatoren 
voor kwaliteit en HRM.

LEERPLEIN
In 2021 is het Leerplein gelanceerd. Elke medewerker 
heeft in het Leerplein een eigen leeromgeving waar de 
voor hem of haar relevante scholingen klaarstaan. Zo 
stellen we de medewerker beter in staat zichzelf verder 
te ontwikkelen. We streven naar een bevoegd en 
bekwaam percentage van 95%, rekening houdend met 
nieuwe en zieke medewerkers.

3.4 Doel 4
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3. STRATEGISCHE DOELEN 2023

1.  Verkrijging optie op bouwperceel ter vervanging  
van Croonemate

2.  Opstellen plan van aanpak voor uitrol Green Deal 
Duurzame zorg en start pilot

3.  Implementatie bedrijfsvoeringssoftware AFAS
4.  Aanloop naar vervanging huidige roosterapplicatie
5.  Implementatie Caren zorgt
6.  Start vervanging huidige zorgdomotica-installaties
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3.5 Doel 5

‘WE ZETTEN IN OP DIGITALISERING, 
TECHNOLOGIE EN HUISVESTINGSCONCEPTEN 
DIE WARME ZORG ONDERSTEUNEN  
EN VERBETEREN’

Hiermee verhogen we de kwaliteit van leven en  
verlichten we het werk van onze zorgprofessionals.

STRATEGISCH VASTGOEDPLAN
We voeren het Strategisch Vastgoedplan volgens 
planning uit. In mei 2022 is De Zonnekamp II in gebruik 
genomen. In 2022 zijn de gemeenten Doetinchem en 
Bronckhorst, het zorgkantoor en de woningcorporatie 
bijgepraat over onze vastgoedstrategie.

Ten behoeve van de vervanging van Croonemate op 
een andere locatie zal er in 2023 een optie op een per-
ceel moeten zijn om volgens planning te kunnen bouwen.

Ook de nieuwe inzichten voor Wonen met een Plus 
worden vertaald naar mogelijkheden voor onze 
vastgoedportefeuille.

In 2022 is er een impactanalyse uitgevoerd op de 
Green Deal Duurzame zorg en is besloten om hiermee 
te starten. In 2023 zal er een plan van aanpak opge-
steld worden en willen wij op kleine schaal beginnen 
met het invoeren van de Green Deal.

DIGITALE STRATEGIE
We voeren de digitale strategie uit volgens optie 1. 
Optie 1 houdt in dat we versneld onze digitale strategie 
implementeren. In 2022 is onder andere ETR en de 
nieuwe werkomgeving (digitale werkplek) geïmplemen-
teerd. In 2023 implementeren wij de bedrijfsvoerings-
software van AFAS en starten we het proces voor de 
vervanging van de huidige Roosterapplicatie. Ook 
optimaliseren wij de processen in ONS en evalueren wij 
het gebruik van Ysis. We implementeren Caren zorgt, 
het digitale zorgportaal waar naasten inzage kunnen 
krijgen in het dossier van onze bewoners.

De in 2022 geworven adviseur innovatie en digita- 
lisering zal vanuit de vastgestelde visie op zorg- 
technologie een vertaling maken naar toepasbaar 
beleid. Ook brengen we in kaart hoe het kwaliteits-
proces (het dashboard, maar ook audits en het 
kwaliteitsmanagementsysteem) digitaal vorm 
kunnen krijgen. 

Voor onze nieuwe bewoners onderzoeken we hoe  
we web-based formulieren kunnen introduceren  
zodat bewoners slechts eenmaal informatie hoeven 
aan te leveren. Deze aangeleverde informatie is  

Om sneller te kunnen schakelen met de zorg heeft team- 
leider ICT en Servicedesk Remy Laurensse samen met zijn 
team de afgelopen drieënhalf jaar een stevige ICT-afdeling 
neergezet. “Voorheen was de afhankelijkheid van leveranciers 
te groot. Dankzij ons communicatiekanaal Jip is nu de basis 
op orde.” Alle Markenheem-medewerkers hebben een account 
voor Jip en een eigen e-mailadres. “Nu alles staat, moeten 
onze collega’s het ook leren te gebruiken. Dat zal onze focus 
voor 2023 worden. Daarnaast zal zorgdomotica volgend jaar 
een punt van aandacht worden.” Remy hoopt bovendien meer 
regie over zijn afdeling te krijgen. “Veel projecten hebben 
een ICT-component in zich, dat wil mij nog weleens van  
mijn eigen projecten afhouden.” Hopelijk breekt er nu een 
wat rustiger periode voor de ICT-afdeling aan. “We hopen nu 
de vruchten te kunnen gaan plukken van ons werk.”

VAN HET HARDE WERK’

‘VRUCHTEN PLUKKEN 

Remy Laurensse
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(direct) deelbaar in de organisatie zonder kans op 
fouten bij het overtypen.

VISIE OP ZORGDOMOTICA  
EN ZORGTECHNOLOGIE
Vanuit de vastgestelde visie op zorgtechnologie  
is een aanbesteding gestart om een leverancier  
voor het leveren en beheren van zorgdomotica  
te contracteren. In 2023 zal er met deze leverancier 
gestart worden met de vervanging van de huidige 
zorgdomotica-installaties. 

In 2023 voeren we een aantal projecten waarin we 
ervaring opdoen met zorgtechnologie. Voorbeelden 
hiervan zijn de inzet van de Medido, eventueel in 
combinatie met beeldbellen via NAAST, en het gebruik 
van slim incontinentiemateriaal. We zullen deze projec-
ten zowel intra- als extramuraal gaan uitvoeren.

3. STRATEGISCHE DOELEN 2023

3.5 Doel 5
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