
REALISATIE KOERS - VOORTGANG T1 2022
Beloften BELOFTEN AAN

Medewerkers en 
vrijwilligers

BELOFTEN AAN

Samenwerkings-
partners en externe 
relaties

BELOFTEN AAN

Cliënten en 
naasten

Persoongericht 
en samenkracht

Toegankelijk 
houden van de 

zorg

Persoons- 
gericht en  

professioneel

Actief betrekken 
van uw naasten 

en omgeving

Zorg thuis Slimme digitale 
zorg, behandeling 

en preventie

Lerende 
organisatie

Maatschappelijk
verantwoord en 

toetsbaar

Eenvoud

Koersupdate

Voorbeelden
Naast de geprioriteerde Zorg-
cirkelbrede programma’s zijn 
er ook kleine en grote initiatie-
ven in regio’s en afdelingen die 
bijdragen aan de Koers. Elke 
vier maanden tonen we mooie 
voorbeelden van wat is gerea-
liseerd.

Voorbeelden VoorbeeldenVoorbeelden

In 2021 hebben we de strategische koers van De 
Zorgcirkel aangescherpt. Voor de praktische uit-
voering van onze koers hebben we beloften en 
doelen opgesteld om binnen ‘1000 dagen’ te be-
reiken. 

Niet alles kan en moet tegelijk. We hebben daarom 
begin 2022 Zorgcirkelbrede programma’s geprio-
riteerd die essentieel zijn voor het realiseren van 
de Koers. Deze programma’s volgen we vanuit de 
raad van bestuur en het managementteam in een 
Koers MT. Het Koers MT stelt de opdrachten voor 
de programma’s vast, volgt de voortgang en neemt 
gezamenlijk besluiten over de beschikbare middelen 
voor deze programma’s. Naast de geprioriteerde 
Zorgcirkelbrede programma’s zijn er ook kleine en 
grote initiatieven in regio’s en afdelingen die bij-
dragen aan de Koers.

Iedere vier maanden maken we een koersupdate. 
In deze Koersupdate lees je meer over de koers- 
activiteiten van januari tot en met april 2022. 

Meer weten? Als medewerkers vind je op Cirkelnet 
alle koersinformatie inclusief de voorbeelden. 

Vragen over deze koersupdate? Mail naar  
communicatie@zorgcirkel.com

• Nieuwe thuiswerkregeling

•  PGW spel ontwikkeld en regietheater zorg thuis 

voorbereid

•  Start pilot microlearnings (on)vrijwillige zorg

• Frisse start met Inuka coaching 

• Brown paper audits op de werkvloer

• Uitrol Functiehuis

•  Door preventieve paramedische behandelingen 

WLZ-opnames voorkomen

•  Opening van het Buitenhuis ontlast mantelzorgers

•  ONS slimme gezondheidsdossier. Leverancier  

committeert zich aan meer tijd voor cliënt

•  Start pilot Hartfalen@home

• 4 locaties live met Medimo

•  Succesvolle inzet Tessa’s voor ondersteuning cliënten

• A la carte menukeuze bewoners

•  Start gezamenlijk coördinatiepunt ouderenzorg 

Noord-Holland

• Strategische alliantie met Zilveren Kruis

•  44 extra seniorenwoningen Amandelbloesem 

gerealiseerd

Zorgcirkelbrede koersprogramma’s
We hebben voor dit jaar acht Zorgcirkelbrede programma’s geprioriteerd. Klik op een programma om meer te lezen over 
het doel, de projecten en activiteiten en de voortgang in de afgelopen vier maanden.

Planvorming

Voorbereiding

Uitvoering
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https://zorgcirkel.nl/media/3412/beloften-aan-samenwerkingspartners-en-externe-relaties.pdf
https://zorgcirkel.nl/media/3408/programma-vitaliteit-en-werkplezier.pdf
https://zorgcirkel.nl/media/3409/programma-zorg-thuis.pdf
https://zorgcirkel.nl/media/3414/programma-allemaal-digitaal.pdf
https://zorgcirkel.nl/media/3416/programma-meer-tijd-voor-de-cli%C3%ABnt.pdf
https://zorgcirkel.nl/media/3417/programma-persoonsgericht-werken.pdf
https://zorgcirkel.nl/media/3407/programma-regiovisies-en-regioplatform.pdf
https://zorgcirkel.nl/media/3415/programma-md-traject.pdf
https://zorgcirkel.nl/media/3413/koersboekje.pdf
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