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Inleiding
In 2021 hebben we een nieuwe strategie voor de periode 2021 – 2024  

gedefinieerd. Velen van Markenheem hebben hierover meegedacht,  

variërend van medewerkers op locatie tot Ondernemingsraad, lokale cliën-

tenraden, Centrale Cliëntenraad, teammanagers, MT en Raad van Toezicht. 

Daaraan gekoppeld hebben we ook een strategisch vastgoedplan en een 

digitaliseringsplan gemaakt. In de nieuwe strategie hebben we onze visie 

op de zorg opnieuw geformuleerd. In het verlengde van onze strategie  

hebben we ook onze kernwaarden scherper vastgesteld. Dit jaarplan is 

een concrete vertaling van de nieuwe strategie voor 2022. 

Niet alle acties, plannen of onderwerpen uit eerdere jaar- en kwaliteits-

plannen en jaar– en kwaliteitsverslagen zijn in dit plan terug te vinden. 

Veel plannen en acties zijn geborgd in onze reguliere werkprocessen. Voor 

de leesbaarheid van dit plan zijn die desbetreffende onderwerpen buiten 

beschouwing gelaten.

Op alle locaties werken wij aan de verbetering van de kwaliteit. Waar-

digheid en Trots op locatie heeft voor alle locaties scans uitgevoerd. De 

daaruit voortvloeiende verbeterplannen per locatie zijn de opmaat van de 

verbeterparagraaf op locatieniveau. Wij hebben daarom dit nog niet in het 

plan voor 2022 opgenomen. Wij stellen de verbeterparagraaf op locatie- 

niveau later op. Dit plan is conform de richtlijn “Betrokkenheid cliëntenraad 

en VVAR/PAR/OR bij kwaliteitsplan” besproken met de hiervoor genoemde 

gremia. Daarmee voldoen wij aan de richtlijn.

Dit plan is tot stand gekomen door gebruik te maken van input van: 

• Medewerkers 

• Teammanagers

• Managementteam 

• Ondersteunende diensten 

• Commissie kwaliteit en veiligheid 

• Ondernemingsraad 

• CCR 

• Raad van Toezicht
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1. Missie, visie en kernwaarden

Markenheem ondersteunt ouderen met een zorgvraag in de regio Bronck-

horst en Doetinchem bij hun behoud van hun eigen regie en kwaliteit van 

leven. Hiertoe bieden wij ondersteuning, welzijn, wonen en persoonlijke 

(intensieve) zorg en behandeling. We zijn de lokale professionele partner 

voor cliënten en mantelzorgers en bieden daarbij een plezierige werk- 

omgeving voor onze medewerkers en vrijwilligers.

We spannen ons in om ons te blijven ontwikkelen en antwoorden te vinden, 

zodat ouderen ook in de toekomst kwalitatief goede ouderenzorg ontvan-

gen. Samenwerken met diverse partners is daarbij vanzelfsprekend.

Binnen Markenheem werken we vanuit cliëntperspectief en het gedachte-

goed van Positieve Gezondheid. Hierbij staan een betekenisvol leven en 

de unieke mens centraal en gaat het om de vraag ‘Hoe houdt de cliënt de 

eigen regie en leeft (zo lang mogelijk) het leven dat hij of zij wil?’

Aandacht staat hierbij voorop, maar ook het kennen van de cliënt is 

belangrijk. Zo gaan we samen op zoek naar waar de cliënt behoefte aan 

heeft, waar zijn of haar wensen liggen. Veerkracht is ook een kernbegrip. 

Door met cliënten 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 medewerker die het regelt voor de cliënt, 

maar pakt de cliënt 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 persoonsgerich-

te zorg te bieden. Onze medewerkers zijn professioneel, hebben de juiste 

kennis en vaardigheden om de cliënten een voor hen waardevolle dag te 

geven. Met daarbij aandacht voor welbevinden van de cliënten en het 

samenwerken van medewerkers.

Bevlogen

Bij Markenheem voelen ouderen en professionals zich thuis. We maken 

samen van elke dag een waardevolle dag. Dat doen we door elkaar goed 

te kennen. Continu de verbinding te zoeken. Door te ontdekken wat onze 

cliënten gelukkig maakt en door energie te krijgen van alles wat nog wél 

kan. En dagelijks vol enthousiasme dat stapje extra te zetten. Voor en met 

onze cliënten, hun familie, de mantelzorgers, onze omgeving én ons team!

1.1 Missie

1. Missie, visie en kernwaarden

1.2 Visie

1.3 Kernwaarden
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Betrouwbaar

We zeggen wat we doen. En we doen wat we zeggen. Duidelijk. Betrouw-

baar. En open. Naar elkaar en naar anderen. De ouderenzorg is een dyna-

misch vak. Nieuwe inzichten helpen ons om onszelf elke dag te ontplooien. 

Daarom blijven we ons vol passie ontwikkelen en delen we onze kennis.  

Zo leveren we hoogwaardige zorg waar mensen op kunnen vertrouwen. 

Vandaag en morgen.

Dichtbij

We zijn trots op onze plek midden in de Achterhoekse samenleving. Met 

collega’s in onze woonzorgcentra én bij de mensen thuis zijn we in de regio  

Doetinchem en Bronckhorst altijd dichtbij. Daar waar het nodig is. We 

kennen onze cliënten. Hun levens, hun omgeving, hun wensen en hun  

uitdagingen. We voelen ons thuis bij elkaar. Vertrouwd. Betrokken. En altijd 

dichtbij

Jaarplan 2022

Bevlogen Betrouwbaar

Dichtbij



2. De koers, strategische doelen 

1. Wij zijn gespecialiseerd in intensieve ouderenzorg voor zowel 

permanent als tijdelijk verblijf en voor zorg thuis. Cliëntgerichtheid en 

kwaliteit van zorg en dienstverlening zijn daarbij de basis van waaruit 

we steeds blijven leren en ontwikkelen. Cliënten weten hiermee ook in 

de toekomst wat ze van Markenheem kunnen verwachten. 

2. Wij vergroten onze dienstverlening in de (intensieve) zorg en onder-

steuning 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 cliënten 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. En handhaven en versterken wij de korte 

lijnen in de organisatie en zetten in op het ontwikkelen van vaardig- 

heden en competenties om wendbaarder te kunnen zijn als organisatie. 

5. We investeren in digitalisering, technologie en huisvestingsconcepten 

die ‘warme’ zorg ondersteunen en verbeteren, om kwaliteit van leven te 

verhogen en het werk van onze zorgprofessionals te verlichten.

In onze strategie 2021 – 2024 hebben wij een aantal programmalijnen 

gedefinieerd om onze strategische doelen te kunnen realiseren. We 

onderkennen de programmalijnen Verpleeghuiszorg, Zorg Thuis, Prettig 

en professioneel samenwerken, Digitale strategie om warme zorg te 

ondersteunen en Huisvesting. 

In de bestuurlijke agenda hebben we deze doelen vertaald naar een 

planning. In ons jaarplan voor 2022 nemen we de doelen vanuit de 

bestuurlijke agenda over die we in 2022 willen realiseren.

2. De koers, strategische doelen
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3.   Gespecialiseerd in intensieve 

ouderenzorg met verblijf 

en thuis 

Wij zijn gespecialiseerd in intensieve ouderenzorg voor zowel perma-

nent als tijdelijk verblijf en voor zorg thuis. Cliëntgerichtheid, kwaliteit 

van zorg en dienstverlening zijn daarbij de basis van waaruit we steeds 

blijven leren en ontwikkelen. Cliënten weten hiermee ook in de toekomst 

wat ze van Markenheem kunnen verwachten.

Positieve gezondheid is ons uitgangspunt; we versterken onze persoons-

gerichte zorg vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid. Daartoe 

rollen we het concept Positieve Gezondheid verder uit binnen Markenheem. 

Op de locatie De Zonnekamp en in de wijkverpleging geven we trainingen. 

Daarnaast trainen we in 2022 ook de medewerkers van facilitair, WMO 

(huishoudelijke dienst) en centraal bureau in 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 wel kan en daarop inspelen. Op die manier proberen we het 

welzijn van onze bewoners te verhogen. De wijze waarop we zorgleefplan-

besprekingen organiseren, is ook aangepast. Het welzijn van de bewoner 

staat centraal en het gesprek wordt daarom gevoerd door de contact- 

verzorgende. In 2022 wordt de nieuwe werkwijze geëvalueerd. 

Aansluiten bij onze bewoners doen we ook door onze bewoners 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 goed toe. In 

dat kader gaan we in 2022 ook verder met het project “Open deuren” op 

alle locaties. 

Voor de extramurale zorg starten we met de implementatie van de Wet zorg 

en dwang voor cliënten die nog thuis wonen. Dit doen we in samenwerking 

met de regio. Ook in de extramurale zorg streven we naar het aansluiten 

bij onze cliënten en hun manier van leven volgens het concept van Positieve 

gezondheid. We implementeren daartoe in onze dagbesteding en de WMO 

het “re-ablement” beleid. 

In 2021 zijn we gestart met de implementatie van een nieuw ECD, ONS. 

Doel van het nieuwe ECD is een dossier voor alle bewoners dat onze 

persoonsgerichte zorg ondersteunt. In 2022 ronden we de implementatie 

3.1   Positieve gezondheid

3. Gespecialiseerd in intensieve

ouderenzorg met verblijf en thuis
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van ONS af. De implementatie van een nieuw systeem betekent ook dat 

onze werkwijze en werkprocessen veranderen. We gaan op zoek naar een 

meer methodische manier van rapporteren die ook recht doet aan zorg 

vanuit positieve gezondheid. Ook gaan we met teams aan de slag om een 

nieuwe manier van werken met het dossier mogelijk te maken.

We gebruiken de uitkomsten van de scan van Waardigheid en Trots op 

locatie om locatie specifieke verbeteringen aan te brengen in kwaliteit van 

zorg, welzijn en behandeling. Per locatie maken we een verbeterplan in 

2022. Een aantal thema's pakken we Markenheem breed op.

Wij vinden reflecteren, leren en verbeteren essentieel als het gaat om het 

verhogen van onze kwaliteit. Daartoe zetten we bewoners- en cliënt- 

besprekingen in om van elkaar te leren. We onderzoeken hoe en met welke 

methodieken we het reflecteren, leren en verbeteren kunnen vormgeven. 

We zetten in op volledig bevoegde en bekwame medewerkers. Dat bete-

kent dat we van alle medewerkers verwachten dat zij hun scholingen om 

bevoegd en bekwaam te blijven bijhouden, we streven hierbij naar en 

percentage van 95%. Door de implementatie van het Leerplein in 2021 

hebben we hier meer zicht op. Het Leerplein wordt daarnaast ingezet om 

scholing op meerdere manieren aan de medewerkers aan te bieden. 

In 2022 zetten we op meerdere manieren in op het vergroten van de 

kwaliteit van zorg. In 2021 zijn kwaliteitsverpleegkundigen aangesteld, 

die middels een locatie brede opdracht inzetten op kwaliteit van zorg in 

samenhang met de teammanager, de aandachtsvelders en de teams. We 

evalueren de inzet van de kwaliteitsverpleegkundigen in 2022. We gaan na 

of hun inzet bijdraagt aan de verhoging van de kwaliteit van zorg op de 

locaties. Ook zoeken we naar mogelijkheden om een (kwaliteits)dashboard 

in te richten, maar eerst bepalen we welke kwaliteitsinformatie ons echt 

gaat helpen met het verder verbeteren van de zorg.

We zien dat de complexiteit van de zorgvraag van onze bewoners toe-

neemt. Dit vraagt veel van onze medewerkers en behandelaren. Daarom 

zetten we in op meer intramurale zorg plaatsen met behandeling en voor 

onze bewoners met een indicatie ZZP5 of hoger. Hiertoe voeren we 

gesprekken met het zorgkantoor. De extra plaatsen van De Zonnekamp 

II voor mensen met psycho-geriatrische problematiek bestemmen we als 

plaatsen met behandeling.

Doordat het aantal plaatsen met behandeling toeneemt, neemt ook de 

inzet van de behandelaren toe. Hierover maken we afspraken met Azora 

conform onze samenwerkingsovereenkomst. 

3.2 Waardigheid en trots

Jaarplan 2022

3.3 Reflecteren, leren

        en verbeteren

3.4 Meer intramurale zorg

        met behandeling
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4.1 Aansluiting zorgaanbod 

op vraag

 4. Vergroten van dienstverlenin
 in (intensieve) zorg en

ondersteuning thuis

4.  Vergroten van dienstverlening 

in (intensieve) zorg en 

ondersteuning thuis

Wij vergroten onze dienstverlening in de (intensieve) zorg en onder-

steuning 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.

Wij bekijken hoe we ons zorgaanbod nog beter kunnen laten aansluiten 

op de vraag van onze doelgroep en andere stakeholders. We onderzoeken 

de mogelijkheden voor het vergroten van ons aanbod van VPT en MPT. 

Daartoe stellen we een visie op “geclusterde woonvormen” op. Deze visie 

delen we met onze belanghebbenden, zoals gemeenten en zorgkantoor. We 

ronden de transitie van verzorgingshuiszorg naar verpleeghuiszorg af in de 

locaties Croonemate en Hyndendael.

We organiseren de zorg rondom onze bewoners en cliënten in een (vast) team 

rondom onze bewoners en cliënten met alle bijbehorende disciplines. In deze 

teams, dus ook de teams van afdelingen waar cliënten met een somatische 

aandoening worden verzorgd is de kennis en kunde over dementiezorg op orde. 

Hiertoe leiden we gespecialiseerd verzorgenden psychogeriatrie (GVP-ers) op. 

Het doel is dat elk team een GVP-er heeft. Dat zullen we in 2022 nog niet

bereiken, maar dit is de stip op de horizon. Wij hanteren daarbij een passende 

strategische personeelsplanning (zie ook pagina 17).

Gastvrijheid is onderdeel van al onze dienst- en zorgverlening. In 2022 onder-

zoeken we hoe de gastvrijheid in onze locaties wordt ervaren en maken we een 

verbeterplan. We betrekken in de evaluatie van onze gastvrijheid nadrukkelijk 

ook onze vrijwilligers en de wijze waarop zij worden “ontvangen” in onze teams.

Wij onderzoeken welke aanvullende rol Markenheem kan vervullen in preven-

tie en langer thuis wonen. Door het formuleren van een visie op “geclusterde 

woonvormen” 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.

4.2 Vast team rondom onze 

bewoners en cliënten

4.3 Gastvrijheid

4.4 Preventie en langer

thuis wonen
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We starten weer met het afleggen van huisbezoeken. Via deze huisbezoeken 

dragen we bij aan de participatie van mantelzorgers en familie aan de zorg, 

niet alleen thuis maar ook later in het verpleeghuis.

We blijven meedoen aan het project Kunst en Naoberschap van Amphion. 

Doel van dit project is het verhogen van het welzijn van ouderen via kunstzin-

nige vorming.

Jaarplan 2022
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5.  Duurzame samenwerking 

bij maatschappelijke 

ontwikkelingen en innovaties

Wij gaan gericht en duurzaam de samenwerking met (zorg)partners 

aan bij initiatieven, maatschappelijke ontwikkelingen en innovaties 

die passen bij onze doelstellingen en kernwaarden. Hierdoor profileert 

Markenheem zich nadrukkelijker en meer uitgesproken in de regio.

We verstevigen en professionaliseren onze behandelfunctie en samen-

werking met Azora voor de behandeldienst. In 2021 zijn behandelaren 

ingedeeld bij de verschillende organisaties waar Azora de behandelfunctie 

voor vervult. In 2022 onderzoeken we hoe we de behandelaren die betrok-

ken zijn bij Markenheem beter kunnen aansturen vanuit Markenheem. Ook 

wordt de samenwerking tussen de behandeldienst van Oost- en West-

Achterhoek in de avond- en weekenddienst geëvalueerd.

We werken samen aan digitale innovaties in de Achterhoek via de Techno-

logie & Zorg Academie en het Informatieberaad. We onderzoeken en  

bepalen wat Markenheem nodig heeft om zorgtechnologie onder de 

aandacht te brengen. We gaan na hoe we hier meer gebruik van kunnen 

maken zowel ter ondersteuning van onze bewoners en cliënten om hun 

eigen regie te behouden als ter ondersteuning van de zorgmedewerkers. 

Daartoe formuleren we een visie op de inzet van zorgtechnologie. Met 

die visie maken we gerichte keuzes in de in te zetten zorgtechnologie. We 

starten minimaal een pilot met inzet van zorgtechnologie in samenwerking 

met de TZA. In een afstudeeronderzoek kijken we wat de acceptatie van 

zorgtechnologie onder medewerkers vergroot. Deze inzichten gebruiken we 

in de pilot samen met de TZA.

Wij herbeoordelen onze huidige en mogelijke samenwerkingsverbanden aan 

de hand van doelstellingen uit het strategische beleidsplan. Relevante samen-

werkingsverbanden zijn het Achterhoeks Informatieberaad, het Olifantenpad, 

de thematafels van de Achterhoek (onder andere Onderwijs en Arbeidsmarkt, 

Wonen en Vastgoed, de Gezondste Regio), de Technologie & Zorg Academie, 

het Amphion, ons Lerend netwerk, Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek 

en het Transmuraal beraad.  We pakken proactief en doelgericht onze rol in 

de regionale netwerken. In 2022 brengen we in kaart aan welke van bovenge-

noemde samenwerkingsverbanden we deelnemen of zouden willen deel- 

nemen. Ook bepalen we welke rol we daarin spelen en wie een rol oppakt 

binnen Markenheem.

5.1 Versteviging en

professionalisering

behandelfunctie

 5. Duurzame samenwerking bij 

maatschappelijke ontwikkelingen

en innovaties

5.2 Samenwerking in

digitale innovaties

5.3 Herbeoordeling

samenwerkingsverbanden
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6. Professionele ontwikkeling 

    en organisatieontwikkeling

Wij als medewerkers zijn dichtbij en verbonden om cliënten met persoons-

gerichte 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. 

En handhaven en versterken wij de korte lijnen in de organisatie en zetten 

in op het ontwikkelen van vaardigheden en competenties om wendbaarder 

te kunnen zijn als organisatie.

Wij hebben een visie op leiderschaps- en organisatieontwikkeling die is 

gekoppeld aan onze strategie. Input voor deze visie zijn reeds gestarte 

trajecten rondom teamontwikkeling. We streven naar meer eigenaarschap 

in de organisatie en onderzoeken hoe dat vorm kan krijgen. 

In 2022 worden de trajecten voor zorgteams voortgezet waarbij er wordt 

gestreefd naar het lager in de organisatie neerleggen van verantwoorde-

lijkheid.  

In het kader van organisatieontwikkeling wordt in 2022 de nieuwe huisstijl 

verder geïmplementeerd. We formuleren een strategie voor onze communi-

catie waarin meer ruimte is voor storytelling. Ook besteden we aandacht 

aan het vijfentwintig jarig bestaan van Markenheem.

Ook onderzoeken we in samenspraak met de CCR nieuwe manieren van 

zeggenschap voor cliënten en naasten.

Wij hebben een passende strategische personeelsplanning. Daartoe defi-

niëren 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 capaciteitsmanagement.

We zetten maximaal in om de inzetbaarheid van medewerkers te verhogen 

en dus ons verzuim te verlagen. Ons doel blijft een gemiddelde inzetbaar-

heid van minimaal 93%. We zetten een verzuimcoach in. Daarnaast trainen 

we onze leidinggevenden in het voeren van goede verzuimgesprekken. Ook 

breiden we onze providerboog uit om (langdurig) verzuim te voorkomen.

Resultaten uit het medewerkertevredenheidonderzoek (Kijk op mijn mede-

werker) en de evaluatie van het verzuimbeleid worden gebruikt om hierin 

te verbeteren. In 2022 herhalen we ook het Kijk op mijn medewerker. We 

streven naar een tevredenheid boven de benchmark.

6.1 Visie op leiderschap

6. Professionele ontwikkeling 

en organisatieontwikkeling

6.2 Passende strategische 

personeelsplanning

6.3 Verhogen inzetbaarheid 

van medewerkers
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Vanwege krapte op de arbeidsmarkt en het blijven boeien van onze 

medewerkers gaan we op zoek naar het kunnen inzetten van medewerkers 

op vaardigheden en competenties naast het bezitten van een diploma. 

Ook maken we een analyse van waarom medewerkers bij Markenheem 

vertrekken.

We proberen medewerkers in loondienst aan ons te binden en bouwen aan 

een langdurige relatie met een beperkt aantal ZZP-ers. 

Vanaf 2030 zijn werkgevers verplicht om medewerkers een rookvrije locatie 

te bieden. In 2022 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 medewerkers van centraal bureau twee keer per 

jaar mee in de zorg.

Naast de vraag voor een dashboard met kwaliteitsinformatie 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.

We werken met één planning en control cyclus waarin kwaliteit, projecten 

en financiën integraal onderdeel van uitmaken evenals de rapportages. 

We ontwikkelen daartoe een nieuwe kwartaal- of tertaal rapportage.

In 2021 is het Leerplein gelanceerd. Het doel voor 2022 is dat elke mede-

werker in de het leerplein een eigen leeromgeving heeft waar de voor hem 

of haar relevante scholingen beschikbaar zijn. Zo stellen we de medewerker 

beter in staat zichzelf verder te ontwikkelen. We streven naar een bevoegd 

en bekwaam percentage van 95% voor onze zorgmedewerkers, rekening 

houdend met nieuwe medewerkers of zieke medewerkers. 

Jaarplan 2022

6.4 Versterking financiële sturing

6.5 Een planning en control cyclus

6.6 Leerplein
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7.  Digitalisering, technologie en 

huisvestingsconcepten

We investeren in digitalisering, technologie en huisvestingsconcepten 

die ‘warme’ zorg ondersteunen en verbeteren, om kwaliteit van leven te 

verhogen en het werk van onze zorgprofessionals te verlichten.

We voeren het Strategisch Vastgoedplan volgens planning uit. In 2022 

gaan we De Zonnekamp II in gebruik nemen. Daarnaast oriënteren we 

ons op een nieuwbouwlocatie in Doetinchem. In Q1 vindt een bijeenkomst 

plaats met de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst, zorgkantoor en de 

woningcorporatie om ons vastgoedplan en onze visie op geclusterde 

woonvormen te bespreken.

Ook voeren we een impactanalyse uit op het invoeren van de Green Deal 

binnen Markenheem. Na de impactanalyse maken we een plan van aanpak.

We voeren de Digitale Strategie uit volgens scenario 1 in de versnelde 

uitvoering (optie 1). Voor 2022 betekent dit dat alle locaties van Marken-

heem ETR gebruiken voor zowel de bewoners met als zonder behandeling. 

We evalueren het gebruik van Ysis en ONS. We formuleren een advies over 

personenalarmering aan de hand van de visie op zorgtechnologie. Ook 

brengen we in kaart hoe het kwaliteitsproces (het dashboard, maar ook 

audits en het kwaliteitsmanagementsysteem) digitaal vorm kunnen krijgen. 

We trekken een adviseur innovatie en digitalisering aan.

We ontwikkelen een visie met hulp van externe deskundigheid op de inzet 

van zorgtechnologie. Met die visie maken we gerichte keuzes in de in te 

zetten zorgtechnologie.

7.1  Strategisch vastgoedplan

 7. Digitalisering, technologie

en huisvestingsconcepten

7.2  Digitale strategie

7.3  Visie op domotica
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