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Beleidskader Land van Horne

2020-2024

Analyse en verantwoording
We zijn gestart om onszelf een spiegel voor te houden1. Wat typeert ons? Waar zijn we goed in en waarin zijn we
minder sterk? Hoe kijkt de buitenwereld naar Land van Horne? Voor de spiegel is een groot aantal personen (72)
binnen en buiten onze organisatie geïnterviewd. Daarnaast heeft een bronnenonderzoek2 plaatsgevonden om
de landelijke ontwikkelingen in kaart te brengen die invloed hebben op onze organisatie. Tevens hebben we een
regionale marktanalyse3 gedaan, waardoor we meer inzicht hebben gekregen in de specifieke vraagontwikkeling
in de vier gemeenten waar we actief zijn. Tijdens een belanghoudersdag zijn we in een actieve setting met de
ondernemingsraad, cliëntenraad, managementteam en de raad van toezicht aan de slag gegaan met mogelijke
toekomstscenario’s. Na deze beeldvormende fase, heeft het MT heisessies gehad om op basis van deze informatie
een oordeel te vormen. De belangrijkste ontwikkelingen zijn besproken en er zijn keuzes gemaakt waarop we ons
de komende jaren richten. Deze confrontatiefase heeft een concept beleidskader opgeleverd, die getoetst is bij
verschillende gremia van onze organisatie. Na de diverse confrontatiesessies is het (meerjaren) beleidskader 20202024 voor Land van Horne vastgesteld.
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Spiegelrapportage Stichting Land van Horne, René Mol, Perficio. September 2019.
Bronnenonderzoek landelijke ontwikkelingen, Myrna van der Weerden, Land van Horne. September 2019.
Gebiedsmonitor Land van Horne, Fame. September 2019.
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2020-2024
Missie

We geven zorg en ondersteuning* aan mensen om zichzelf te zijn en te
blijven wanneer dit door ziekte of beperkingen moeilijker wordt.

Visie
Betrokken, professionele en gelukkige medewerkers zorgen op een
belevingsgerichte1 manier zodat de cliënt zich prettig voelt en kan leven
op zijn eigen manier. De basis is goede, veilige en passende zorg en
ondersteuning.

*Als we het over zorg hebben,
dan hebben we het over
verzorging, verpleging,
begeleiding en behandeling.
Hebben we het over
ondersteuning, dan hebben
we het over activiteiten op
het gebied van welzijn en
bevordering van zelfredzaamheid.

Best wel gewoon goed
Uit de Spiegelrapportage2 blijkt dat Land van Horne “eigenlijk best
wel gewoon goed” is. Betrokken medewerkers met een groot zorghart
leveren kwalitatieve, goede zorg. We bieden een breed palet aan
(tijdelijke) zorg en welzijnsdiensten in zorgcentra, woonzorgcentra en in
de thuissituatie. We zijn een stabiele en financieel gezonde organisatie
met een warme familiecultuur. In de regio staan we bekend als een sterke
speler met een goede naam.

Trots
In alle bescheidenheid zijn we heel trots op deze mooie punten, wetende
dat verbetering altijd mogelijk is. Onze missie en visie willen we graag
blijven waarmaken in de dagelijkse praktijk. We staan klaar om kwetsbare
cliënten te helpen, we zien en doen wat nodig is; dát is onze natuur en zit
in ons DNA. En daar mag de cliënt op vertrouwen.

Zorgkloof
We zien ook dat er storm op komst is. Door een forse stijging in de
vraag naar zorg (door de groeiende groep ouderen), een tekort aan
personeel en het behouden van een betaalbare zorg ontstaat een steeds
grotere zorgkloof. Dit heeft tot gevolg dat de toegang tot zorg en het
solidariteitsprincipe van ons zorgstelsel onder druk staat. Doorgaan op
dezelfde manier zoals we gewend zijn, kan daarom niet. Dat is een feit.
Het huidige zorglandschap in de ouderenzorg zal hoe dan ook van koers
wijzigen.
We zijn voorbij het nulpunt, de beginnende zorgkloof is al dagelijks
voelbaar. Denk aan onze thuiszorg en zorglocaties waar de vraag naar
1 Bij belevingsgerichte zorg wordt de zorg afgestemd op de beleving van de cliënt: wat
denkt de cliënt, wat voelt de cliënt en wat vindt de cliënt belangrijk?
2 Spiegelrapportage Stichting Land van Horne, René Mol, Perficio. September 2019.
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Figuur 1 De groeiende zorgkloof
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Figuur 2 Stijging/daling aantal inwoners Nederland (CBS statline)

hulp groter is dan het aantal medewerkers dat beschikbaar is. Soms staat
het water hen aan de lippen. Het niet kunnen leveren van zorg druist
volledig in tegen ons zorghart.
De marktanalyse3 en de landelijke ontwikkelingen4 bevestigen deze
storm. We hebben inmiddels al een beweging ingezet om de zorgkloof
te bestrijden, zoals de inzet van begeleiding en behandeling thuis en
het stijgend aantal zorgassistenten en welzijnsmedewerkers op de
zorglocaties. Maar daarmee zijn we er nog niet.

Maatschappelijke opgave als uitdaging
Voor ons geeft de zorgkloof een prikkel om er samen de schouders onder
te zetten. We hebben een lange weg te gaan, wat niet altijd makkelijk zal
zijn. De zorgkloof is echter niet alleen een zorgprobleem. We lossen het
alleen als Land van Horne niet op. Het is een maatschappelijke opgave
waar partijen uit alle domeinen een verantwoordelijkheid dragen;
woningcorporaties, het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, zorg- en
welzijnspartijen, gemeenten, provincie en overheid.

Beleidskompas
Dit meerjaren beleidskader van de Stichting Land van Horne is bedoeld
als kompas. De inhoud ervan geeft richting aan de afslagen die we
nemen en de keuzes die we daarbij (gaan) maken. Alles met het doel om
onze missie ook in de toekomst waar te maken, welke tegenslagen we
ook tegenkomen! Welke richting gaan we op? Wat vraagt het van ons om
in de komende jaren veilige, goede en passende zorg te blijven verlenen?
Het vraagt in ieder geval van ons dat we telkens gefundeerde keuzes
maken, dat we samenwerken en wendbaar en vernieuwend zijn.

Richting
In de volgende hoofdstukken beschrijven we twee hoofdrichtingen;
goede, veilige en passende zorg aan cliënten en professionele, betrokken
en gelukkige medewerkers.
3 Gebiedsmonitor Land van Horne, Fame. September 2019.
4 Bronnenonderzoek landelijke ontwikkelingen, Myrna van der Weerden, Land van
Horne. September 2019.
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Goede, veilige en passende zorg
aan cliënten

Land van Horne levert een breed scala aan producten. Van zorg, begeleiding en behandeling thuis en tijdelijke
herstelzorg tot aan beschut en beschermd wonen.
We geven veilige, goede en passende zorg aan kwetsbare ouderen en mensen met een chronische aandoening.
Dat doen we belevingsgericht zodat de cliënt zich prettig voelt. Aan huis of in één van onze (woon)zorgcentra.
We wegen af, in afstemming met de cliënt, wat goede zorg is op dat moment. We kennen de cliënt goed en
respecteren de eigen keuzes die iemand maakt (eigen regie). We vullen de cliënt en mantelzorger alleen aan
waar nodig. Land van Horne heeft structureel aandacht voor ethiek en ethische dilemma’s. Ethiek helpt de
medewerkers, de teams en de organisatie bij het maken van keuzes.
Land van Horne wil meer inzetten op preventie, om ervoor te zorgen dat ouderen niet of minder snel zorg
nodig hebben en de hulpvraag niet langdurig wordt. We blijven met preventie dicht bij onze kerntaak. Zo
ondersteunen we – in lijn met het gedachtegoed van Positieve Gezondheid1 - cliënten om zelf aan hun
welbevinden te werken. We onderhouden korte lijnen met collega’s die hen bijvoorbeeld op sociaal of
maatschappelijk vlak verder helpen. Wijkzorg, thuiszorg, eerstelijns behandelinzet en de diverse vormen van
tijdelijke zorg, zoals eerstelijnsverblijf, revalidatiezorg en ook de vormen van dagbesteding en dagbehandeling
zijn allemaal belangrijke producten die we daarvoor inzetten.

Samenwerken
Als maatschappelijke instelling willen we aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken in onze regio zorg en
ondersteuning leveren. We realiseren ons ook dat wij de totale vraag naar zorg niet alléén aan kunnen. Het
aantal beschikbare (zorg)medewerkers wordt daarom leidend in het aantal cliënten dat we kunnen helpen.
Waarbij we vanuit het solidariteitsprincipe, kritisch blijven kijken naar de noodzakelijke
inzet van zorg en ondersteuning. Dat betekent ook dat we actief zoeken naar
samenwerking met andere partijen in de regio om de client te ondersteunen
bij het vinden van een passend alternatief.
We nemen het initiatief tot het bouwen van een netwerk van
mantelzorgers, vrijwilligers en van collega zorgaanbieders en
welzijnsorganisaties. Vanuit dit netwerk bieden we de juiste zorg voor
kwetsbare ouderen in hun eigen woonomgeving. Zowel thuis als in een
woonvorm. Kwalitatief goede zorg bieden betekent de zorg aanbieden
Samenwerken
door de organisatie die op dat gebied de beste kwaliteit levert volgens de
laatste inzichten en kaders. Het succes van een netwerk hangt samen met de
beweging die andere partijen in de regio willen maken. Het is daarom belangrijk
hier een gedeelde visie over te hebben.
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Positieve gezondheid, Machteld Hubert / www.iph.nl
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Gefundeerde keuzes maken
Om tot gefundeerde keuzes te komen, maken we een keuzestrategie als hulpmiddel. Op welke gebieden
willen we uitblinken en waar laten we de zorg over aan netwerkpartners? Daarbij kijken we vanuit een
ethisch bewustzijn, naar mogelijkheden en kansen, naar kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie. Maar ook naar
demografische gegevens of gebiedskenmerken. Deze strategie leidt tot de juiste onderbouwde keuzes rondom
ons zorgaanbod. Twee voorbeelden van portfoliokeuzes die we al gemaakt hebben, zijn de volgende.
– Op het gebied van Huntingtonzorg kiest Land van Horne ervoor om
bovenregionaal te excelleren, dat wil zeggen dat we onze expertise binnen
en buiten de regio uitdragen en inzetten.

Keuzes maken

– In de gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck is een duidelijke
groei zichtbaar van onze doelgroep. In deze gemeenten pakt Land van
Horne de regie- en initiatorrol. In de gemeenten Leudal en Someren
haken we graag aan bij relevante initiatieven maar zijn we geen kartrekker.

De besluitvorming door management, directie en bestuur is transparant en
de communicatie hierover is duidelijk. Het proces van besluitvorming wordt
efficiënt ingeregeld, met input vanuit medewerkers en een duidelijke vraagstelling of
opdracht bij de start van een project. We maken de besluitvormingsprocedures kort en bondig en markeren
een besluit duidelijk voordat we een traject voortzetten of stoppen.

Wendbaar en vernieuwend
Nieuwe woonzorgconcepten zijn nodig om de juiste zorg ook in de toekomst te blijven leveren. Denk aan
concepten als de redzame wijk, waar buren elkaar helpen wanneer het nodig is. Land van Horne wil hier een
rol blijven spelen, maar niet altijd als degene die de zorg zelf levert. We kunnen bij
projecten meerdere rollen aannemen, denk aan initiator, makelaar, verbinder,
professionele partner, adviseur etc. Nieuwe woonzorgconcepten binden
ons aan de samenleving. Ook hierbij geldt, deze moeten we niet alleen
bedenken, maar juist samen met de gebruikers en met andere partijen.
Daarnaast leiden vernieuwde technologieën tot een kwalitatief
betere en betaalbare zorg. Door gebruik te maken van technisch
ondersteunende voorzieningen in huis, blijven ouderen langer
Wendbaar en
zelfstandig en veilig thuis wonen. Ook kan er meer zorg vanaf een
vernieuwend
afstand verleend worden. We zorgen er actief voor dat we voortdurend
op de hoogte blijven van wat er ‘op de markt’ is en wegen af welke
toepassingen we inzetten.
We vinden het belangrijk om datgene wat we doen, zoveel als mogelijk, uit te dragen. Deze communicatie
draagt bij aan een sterkere uitstraling van Land van Horne, aan wie we zijn en wat we betekenen. Land
van Horne levert hiermee een actieve bijdrage aan een juiste beeldvorming over de ouderenzorg zodat
verwachtingen bij inwoners van het verzorgingsgebied reëel zijn. Op hun beurt nemen medewerkers, de
cliënten en mantelzorgers mee in wat we bieden en waar grenzen liggen.
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Professionele, betrokken en
gelukkige medewerkers

We zetten niet alleen veel in op het aantrekken van nieuwe medewerkers. We zetten ons ook in om de huidige
medewerkers te behouden. De medewerkers als professional, voelen zich betrokken bij Land van Horne. Ze
krijgen meer invloed en ruimte en ze voelen zich gehoord en gezien. Een medewerker die goed in z’n vel zit,
toegerust is voor zijn vak, werk en privé kan combineren en zich thuis voelt bij Land van Horne, is liefdevol en
goed voor de cliënten.

Samenwerken
Met cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers (de informele zorg) vormen
medewerkers één team dat samen verantwoordelijk is voor de zorg en
ondersteuning. De interne samenwerking houdt niet op bij het eigen
team dat dagelijks met elkaar samenwerkt. We kijken breder, zoeken
elkaar op en helpen elkaar, waar nodig. Ondersteunende afdelingen
zoals facilitair, HR/personeelszaken, bedrijfsvoering en kwaliteit, werken
samen met de zorgteams. We hebben elkaar nodig om goede, veilige en
passende zorg aan onze cliënten te geven.

Samenwerken

Gefundeerde keuzes maken
Als organisatie zetten we in op het werkgeluk van de medewerkers. We willen graag dat iedereen met plezier
naar het werk komt. Een goede sfeer is daarvoor van groot belang, daarom stimuleren we het informele contact
en de warme familiecultuur. Ook wil de organisatie naar goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden streven. De
medewerker krijgt de verantwoordelijkheid om een goede werk-privé balans
na te streven. We zorgen voor voldoende zelfstandigheid, uitdaging en
erkenning in de werkzaamheden. Voldoende ontwikkelingsmogelijkheden
horen hier bij. De leidinggevenden spelen hierin een grote rol. Er is veel
contact tussen medewerkers en leidinggevenden. Zij spelen in op de
wensen en behoeften en krijgen daarvoor de ruimte. Ook bestrijden we
bedreigingen van het werkgeluk, zoals een hoge werkdruk. Zo wordt
het aantal (zorg)medewerkers leidend in het aantal cliënten dat we
Keuzes maken
kunnen helpen. Geluk ervaren is een gevoel. Als vanzelfsprekend werkt
iedere medewerker ook zelf aan zijn of haar eigen werkgeluk. Zo zijn Land
van Horne én de medewerker samen verantwoordelijk voor het streven naar
optimaal werkgeluk.

8
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Wendbaar en vernieuwend
De juiste medewerker op de juiste plek inzetten, levert de meest deskundige
zorg op. Daartoe zullen we de zorgprocessen verbeteren. Een nieuwe
functiemix kan hierbij helpen. Medewerkers krijgen ruimte voor
ondernemendheid, vernieuwing en innovatie. Alle nieuwe ideeën die
bijdragen aan het werkgeluk, juichen we toe. Het zit vaak in de kleine
dagdagelijkse dingen. Investeringen in arbeidsbesparende technologie
die medewerkers ondersteunt, zijn hard nodig.

Wendbaar en
vernieuwend

Land van Horne betrekt medewerkers bij de toepassing van nieuwe
technologieën. We stimuleren ideeën en initiatieven van de medewerkers
zelf. Zij weten als geen ander wat voor hen het werk makkelijker, lichter en
fijner maakt. Er is ruimte voor ‘probeersels’ waarbij we van elkaar leren, evalueren
en bijstellen. We zorgen er actief voor dat we voortdurend op de hoogte blijven van wat er ‘op de markt’
is. We wegen af welke toepassingen we inzetten. Uitkomsten van en deelname aan praktijkgericht en
wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid vinden we daarbij belangrijk. Met de toepassing van
technologie en onderzoek blijven we dicht bij de praktijk.
We vinden het belangrijk om datgene wat we doen en wie we zijn, zoveel als mogelijk, actief uit te dragen. Deze
communicatie draagt bij aan een sterke positionering van Land van Horne als aantrekkelijk werkgever.
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