Kwaliteitsplan
2021
Op eigen wijze ouder worden met Mijzo

Wat
bijzonder maakt

VOORWOORD

Leeswijzer
Het kwaliteitsplan begint met een
hoofdstuk waarin we u verder laten
kennis maken met Mijzo. Hierna volgen
vijf hoofdstukken die u een beeld
geven van hetgeen Mijzo inspireert
en hetgeen Mijzo nastreeft. Deze
hoofdstukken volgen de thema’s
en structuur van onze kaderbrief.
De kaderbrief is de basis van de
beleidscyclus van Mijzo en is tot stand
gekomen op basis van interne- en
externe ontwikkelingen, waaronder het
kwaliteitskader verpleeghuiszorg.
In ieder hoofdstuk is opgenomen wat
Mijzo inspireert en wat Mijzo nastreeft.
Onderdeel van dit kwaliteitsplan betreft
de aanvraag kwaliteitsmiddelen WLZ.
Deze is toegevoegd in bijlage 1. Hierin
is zichtbaar welke middelen worden
aangevraagd en welke verdeelsleutel
hiervoor wordt gehanteerd.
In bijlage 2 treft u alle locatiegebonden
kwaliteitsplannen. Deze plannen
vormen voor 2021 de leidraad voor de
teammanagers en worden gebruikt
om de voortgang op de plannen en
voornemens te monitoren.

De druk op de verpleeghuissector wordt steeds groter. Het
aantal kwetsbare ouderen neemt de komende jaren fors
toe, terwijl het steeds lastiger is om medewerkers te vinden.
In de (nabije) toekomst zal de zorg anders georganiseerd
moeten worden. Sociale en technologische innovaties zijn
noodzakelijk voor het borgen van kwalitatieve, toegankelijke
en betaalbare zorg voor cliënten.

Deze ontwikkelingen waren voor ons,
als bestuurders van De Riethorst
Stromenland, Volckaert en Schakelring,
aanleiding voor een bestuurlijke
verkenning om de krachten te bundelen
door te fuseren. In oktober 2018 hebben
we een intentieverklaring ondertekend
om te komen tot een nieuwe, krachtige
organisatie. De afgelopen jaren is door
verschillende belanghebbenden intensief
samengewerkt om groen licht te krijgen
voor de fusie. Dit heeft geresulteerd in
een bestuurlijke fusie per 31 maart 2020.
Vanaf dat moment zijn de afzonderlijke
organisaties steeds intensiever gaan
samenwerken. De nieuwe naam van de
fusieorganisatie is op 1 september 2020
bekend gemaakt: Mijzo.
Met ingang van 1 januari 2020 is de
juridische fusie een feit. Mijzo heeft meer
slagkracht dan de drie organisaties
afzonderlijk. De nieuwe zorgorganisatie
kan de grote maatschappelijke
uitdagingen beter het hoofd bieden
en is in staat een breed zorgaanbod
te leveren, dicht bij de mensen
thuis. Bovendien kan de organisatie
huidige en nieuwe medewerkers
meer kansen bieden. Zo blijven goede
professionals behouden en kan nieuw
talent worden aangetrokken.

Dat de fusie van grote meerwaarde is,
hebben we de afgelopen tijd ervaren
tijdens de coronacrisis. Een crisis, die een
enorme impact heeft op de cliënten en
medewerkers en de maatschappelijke
uitdagingen die er voor de sector liggen
versneld heeft blootgelegd. Samen
doen we er alles aan om de crisis te
beheersen. Het is daarbij fijn dat we
kunnen samenwerken.
Eén van de eerste opdrachten voor
Mijzo op het gebied van kwaliteit was
om te komen tot een gezamenlijk
kwaliteitsplan. De meerwaarde van
de fusie laat zich ook hierbij zien. De
mooie resultaten die het werken met het
kwaliteitskader de drie organisaties de
afgelopen jaren hebben opgeleverd, zijn
onderling uitgewisseld.
Door kruisbestuiving en synergie ligt er
een plan dat ons gaat helpen bij het
realiseren van onze ambitie om koploper
te worden.
We wensen u veel leesplezier!

John Moolenschot, Annet Boekelman en
Mireille de Wee
Bestuurders Mijzo

3

2. DE ORGANISATIE IN BEELD
INHOUD

2.1 Wie is Mijzo?
In de naam Mijzo komen de woorden Mijn en Zorg samen. Mijzo
is er voor mensen die op eigen wijze invulling willen geven aan
hun leven. Ook na veranderingen die gepaard gaan met het
ouder worden. Mijzo is er voor medewerkers en vrijwilligers, die
elke dag met passie invulling geven aan hun werkzaamheden.
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Mijzo bevindt zich in het landelijk werkgebied tussen de vier grote steden Tilburg,
Breda, Gorinchem en Den Bosch. Cliënten kunnen bij Mijzo thuis of op één van
onze 24 zorglocaties terecht voor wijkverpleging, revalidatie, langdurige zorg,
palliatieve zorg, eerstelijns verblijf en dagbesteding.
De langdurige zorg heeft met 88% het grootste aandeel in de omzet. Hierna volgt
de geriatrische revalidatiezorg met 4% en Wijkverpleging met 3%. We hebben
veel verschillende expertises en zijn trots op onze drie Expertisecentra: Dementie,
Huntington en Wondzorg.
Gorinchem

Werkendam

Woudrichem

Almkerk

Hank
Heusden

Bijlagen:

Geertruidenberg

Waspik

Waalwijk

Drunen

Vlijmen

’s-Hertogenbosch

Sprang-Capelle

Aanvraag kwaliteitsmiddelen Wlz
Kwaliteitsplan per locatie

Oosterhout

Kaatsheuvel
Dongen

Breda
Tilburg

Onze expertises
•
•
•
•
•
•
•

Huntington
Parkinson
Dementie
Jonge mensen met dementie
Wondzorg
Korsakov
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Aantallen
3.500 cliënten
3.500 medewerkers
2.500 vrijwilligers
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2.2 Besturingsfilosofie, missie, visie en kernwaarden
Besturingsfilosofie:

De uitgangspunten voor de besturingsfilosofie van de organisatie zijn:
• Centraal – decentraal
Alles wat de cliënt direct raakt, organiseren we lokaal in de lijn (ook facilitair).
Lokale kleuring is hierbij belangrijk.
• Het management is integraal verantwoordelijk.
• De verantwoordelijkheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie. Leiderschap
is hierbij coachend en faciliterend. (Maximaal 2 managementlagen onder de
RvB met een hanteerbare span of control en complexiteit)
• Een team is samen verantwoordelijk (geen zelfsturing, maar zelforganisatie).
• We managen en organiseren op basis van de kernwaarden
• Overlegstructuur: we betrekken alle belanghebbenden in advisering.
• We zijn wendbaar en flexibel.

Missie:
Mijzo is er voor mensen met
grote gezondheidsuitdagingen
die op eigen wijze vorm
willen geven aan hun leven.
We zijn er voor ouderen,
revalidanten en mensen met
chronische aandoeningen.
Daar waar thuis ook is.
Samen met cliënten en hun
naasten willen we ontdekken
wat de best passende zorg of
ondersteuning is.
Mijzo staat voor respectvolle
aandacht. Aandacht voor
mensen, voor ons werk en
voor elkaar. Onze ambitie
is om koploper te zijn. Dit
doen we met een open blik en
vanuit een positieve visie op
gezondheid. Zo halen we het
beste in elkaar naar boven.

Visie:
Ondanks het ouder worden, willen mensen het liefst zo
lang mogelijk actief blijven in hun eigen omgeving en
op eigen wijze hun leven leiden, passend bij wie ze zijn.
We zijn ons ervan bewust dat bij het ouder worden de
gezondheid afneemt en dat dit gaandeweg een andere
invulling van het leven vraagt. Dat is niet makkelijk.
Zelfs de simpele dingen worden ingewikkeld en de
afhankelijkheid van anderen neemt toe.
Mijzo is er voor u als u ondersteuning nodig heeft.
Wij stemmen onze zorg en dienstverlening af op uw
wensen. Wij ondersteunen op die momenten dat u
ons nodig heeft om zo een zinvolle bijdrage te leveren
aan uw leven. Samen ontdekken we wat uw eigen
mogelijkheden zijn en staan we open voor de keuzes
die u maakt. Met hulp van mensen uit uw omgeving,
maar ook met gebruik van slimme technologie, stellen
wij u in staat om het leven te blijven leiden zoals u dat
wilt.
Onze droom is om toonaangevend te zijn in het bieden
van zorg en ondersteuning vanuit diverse expertises.
Daarnaast willen wij goed werkgeverschap bieden aan
onze medewerkers en vrijwilligers, waarbij ruimte is
voor creativiteit en lef. Alleen samen kunnen wij het
verschil maken. Elke dag weer.

Kernwaarden:
Eigen

Uw bestaan is van u en van niemand
anders. U organiseert uw leven op
uw manier, zoals u het graag ziet.
Wij ondersteunen u graag bij uw
levensuitdagingen. U maakt daarbij uw
eigen keuzes.
Jij bent zelfstandig en verantwoordelijk.
Jij bent in staat de ander te zien zoals
hij is. Jij geeft de ander respectvolle
aandacht, en ondersteunt de ander bij
zijn levensuitdagingen en eigen keuzes.
Mijzo geeft mensen de ruimte om te zijn
wie ze zijn en stimuleert tot eigen regie en
eigenaarschap.
Ontdekken

We willen u graag beter leren kennen, en
samen met u kijken wat het leven in petto
heeft en wat de mogelijkheden zijn.
Jij bent van nature nieuwsgierig en neemt
de tijd om op zoek te gaan naar die zaken
die kwaliteit toevoegen aan het leven van
de cliënt. Mijzo stelt medewerkers in staat
om creatieve oplossingen te bedenken om
meer waarde voor de cliënt te realiseren.
Mijzo streeft daarbij naar innovaties om
cliënten en medewerkers/vrijwilligers goed
te kunnen ondersteunen en om onbekende
en ongekende mogelijkheden voor de
toekomst te ontdekken.

Open

We zijn open en eerlijk. We luisteren
naar elkaar, erkennen elkaar
ook daar waar we anders zijn.
We hebben de vrijheid en kunnen
de ruimte nemen om te zeggen
wat we denken en voelen. We
staan open voor ontwikkelingen,
nieuwe ontdekkingen en creatieve
oplossingen. Dit zijn belangrijke
voorwaarden voor een goede
dialoog die we op allerlei manieren
met elkaar voeren.
Samen

Samenwerken is vanzelfsprekend.
Met elkaar -u en uw naasten,
vrijwilligers en professionals, en
andere samenwerkingspartnerswerken we samen omdat dit ons
sterker maakt en leuker is. We
maken gebruik van de diversiteit en
elkaars talenten in de verschillende
netwerken en gemeenschappen en
gaan actief op zoek naar datgene
wat ons nog verder kan versterken.
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2.3 Indicatoren personeelssamenstelling Wlz
Meetmoment 01.10.2020 | Q1 t/m Q3 2020

Indicatoren Personeelssamenstelling Wlz 2020

Hiernaast een overzicht
van de indicatoren
personeelssamenstelling zoals die ieder jaar
worden aangeleverd bij
het Zorginstituut Nederland. De afgelopen
jaren zijn deze indicatoren door iedere organisatie apart aangeleverd. Hierdoor kunnen
er kleine verschillen zijn
ontstaan in de wijze
waarop de indicatoren
worden gemeten en
geregistreerd. Het was
daardoor rekenkundig
niet mogelijk om de
indicatoren al voor dit
kwaliteitsplan samen te
voegen. De indicatoren
worden daarom nog
voor iedere organisatie
apart weergegeven.
Het harmonisatieproces voor de indicatoren
over 2021 is reeds in
gang gezet. We hopen
in de loop van 2021 een
eenduidig beeld van
de indicatoren personeelssamenstelling te
kunnen geven.
Bij De Riethorst
Stromenland zijn de
leerlingen opgenomen
in de functieniveaus en
in het niveau leerlingen
zijn alleen de stagiaires
opgenomen.

De Riethorst Stromenland

Percentage FTE per niveau

Medewerkers Wlz

Verzuim

Percentage

1000
900

2

896

800

838
780

700
600
500

530,1

531,6

505,4
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Leerlingen

12

7

5

2

Overig zorgpersoneel

5

6

6

Behandelaar

2

3

3

Niveau 5

14

19

12

Frequentie

900

6,9

0,7

800

0,83

700

Instroom

200

14,3
49

Aantal

FTE

Aantal

FTE

Percentage personeel met
arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd

Aantal

42

Niveau 3

40

1000

1,1

Percentage
in-, door- en uitstroom

300

100

Aantal vrijwilligers

6,5

9,2

Volckaert

988

758

600

Niveau 4

400

Schakelring

17,4

500
400

452

300
200
100

17

FTE

Aantal stagiaires

Uitstroom
18

9

250

9,6

Niveau 2

13

13,6

14,7
2

7

14

Niveau 1

13

21,4

Doorstroom

29

200
150
100

123

144

50

59

5,3
7,7

PNIL

Percentage
inzet
1
7

Percentage
kosten

Gemiddelde contractomvang

2
 niet geregistreerd

-

 niet geregistreerd

FTE zorg/cliënt-ratio
0,92

5

0,6
12

0,6

0,6

1,01
1,05
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3. MET PLEZIER NAAR HET WERK

Wat Mijzo inspireert

Mijzo vindt het van belang dat medewerkers met veel plezier naar het
werk gaan, minder vaak ziek zijn (lager ziekteverzuimpercentage), de
organisatie minder snel verlaten (een lage uitstroom) en werkgeluk
ervaren. Dit betekent werken op een prettige plek, in een fijn team met
een goede sfeer en in een rol met passende uitdagingen.
Dat maakt hen trots op hun werk en op hun bijdrage aan onze
missie en visie. Collega’s blijven hierdoor langer bij ons werkzaam en
tegelijkertijd worden we steeds aantrekkelijker voor potentiële nieuwe
medewerkers.
Loopbaancoaching

Door de fusie ontstaat een grote
organisatie met een grote variatie aan
mogelijkheden in de Mijzo loopbaan.
Om medewerkers te ondersteunen in
het ontdekken van deze mogelijkheden
biedt Mijzo-loopbaan- en coaching
gesprekken, nieuwe vormen van
ontdekken en ontwikkelen en coachend
leiderschap door de leidinggevenden.
Maar ook de inzet van specialisten op
het gebied van arbeidsomstandigheden,
gezondheid, vitaliteit en duurzame
inzetbaarheid draagt hieraan bij.

Vormgeven kernwaarden Mijzo
in de praktijk

Goed werkgeverschap en inspirerend
leiderschap met aandacht voor elkaar
is de sleutel tot succes. In ontmoetingen
binnen en tussen teams praten we over
de kernwaarden van Mijzo en hoe we hier
in ons dagelijks werk invulling aan geven.
Samen ontwikkelen we een nieuwe taal,
laden we de kernwaarden van Mijzo en
ontstaat een echte Mijzo cultuur.

Inzet cluster HR

De fusie zorgt ervoor dat we kritisch
kijken naar hoe processen en
systemen op elkaar afgestemd en
geharmoniseerd kunnen worden zodat
we zo efficiënt mogelijk werken. Maar
veel meer dan dat gaat het erom
dat cluster HR haar kennis, expertise
en advies op een zodanige manier
aanbiedt dat verantwoordelijkheden
en medezeggenschap komen te liggen
daar waar ze horen: in de teams zelf. En
dat leidinggevenden het cluster HR meer
en meer gaan zien als een waardevolle
partner met wie het succesvol en
plezierig werken is.
Het volledige HR team draagt
graag actief een steentje bij aan
de professionele Mijzo zorg- en
dienstverlening. Elk cluster binnen
Mijzo heeft een eigen vast HR-team
met generalisten en service verleners
die het werk gemakkelijker en leuker
maken. Daarnaast kan een beroep
worden gedaan op ervaren specialisten
op diverse onderdelen. HR-teamleden
weten wat er speelt op de locaties en
binnen de teams, zodat ze er altijd op
het juiste moment zijn. Het HR cluster
is zichtbaar, vrijwel altijd bereikbaar en
samenwerken is een feestje!
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Wat Mijzo nastreeft

Kwaliteit is uiteraard heel belangrijk in het leveren van
goede en veilige zorg. Kwaliteitsverbetering staat daarom
hoog in ons vaandel en zit meer en meer in het DNA van
onze medewerkers. Kwaliteit is mensenwerk.

Strategische
personeelsplanning

In 2021 starten we strategische
personeelsplanning op; een integrale
aanpak door HR-vraagstukken op het
gebied van de arbeidsmarkt, opleidingen ontwikkeling, mobiliteit, vitaliteit,
functiehuis en leiderschap te analyseren
en met elkaar te verbinden. Dit levert een
goed beeld op van waar we staan met
onze bezetting en maakt tegelijkertijd
de toekomstige personeelsbehoefte
duidelijk, die we vervolgens met gerichte
HR- interventies invullen.

Ontdekken, ontwikkelen en
opleiden

Het team Ontdekken & Ontwikkelen
van Mijzo biedt ieder jaar nieuwe
instroommogelijkheden voor leerlingen
van diverse beroepsopleidingen. We
spreken zoveel mogelijk verschillende
doelgroepen aan en we zoeken actief de
samenwerking op met regionale partners

en verschillende opleidingsinstituten
voor alternatieve- en verkorte
opleidingstrajecten. De mogelijkheden
van groepsgericht begeleiden en
praktijk-gestuurd leren worden verder
onderzocht en uitgewerkt in 2021.
Daarnaast worden loopbaankansen voor
medewerkers in 2021 duidelijker in beeld
gebracht.
We zetten onze opleidingsexperts in
die hun deskundigheid ten aanzien van
ouderenzorg en bijzondere doelgroepen
(Huntington, Parkinson, mensen met
dementie) integreren in het lesaanbod
aan onze studenten en medewerkers.
We gaan actief de dialoog aan met
opleiders en alle betrokkenen in de
organisatie om een gezamenlijke
opleidingstaal te ontwikkelen.

Draagkracht van medewerkers

Naast opleidingen zetten we sterk in op
draagkracht van medewerkers. Het team

gezondheid heeft hier oog voor en richt
zich vooral op preventie en een gezonde
werk-privé balans. Het team biedt unieke
programma’s, workshops en andere
activiteiten die de bewustwording van
onze collega’s op deze vlakken vergroten
en hen actief aanzetten tot een gezonde
levensstijl. Zij zijn ook degenen die
zorgen voor een goede werkplek en ze
bieden ondersteuning als zaken in de
praktijk minder prettig verlopen, door
middel van het bedrijfsopvangteam dat
we in 2021 verder zullen uitbreiden en
professionaliseren.

Met plezier naar het werk

Mijzo streeft ernaar dat medewerkers
met plezier naar het werk gaan en
zet zich in om dat plezier continu te
blijven vergroten. Het streven is dat het
voormalige tevredenheidsonderzoek
transformeert naar een activerend
betrokkenheidsonderzoek onder alle
medewerkers waardoor ze ‘in de flow’

komen en de score in 2021 hoger is
dan de gemiddelde score van de 3
voormalige organisaties (en in 2022
hoger dan de landelijke benchmark).

Flexibele, wendbare organisatie
Mijzo streeft ernaar om een flexibele,
wendbare organisatie te zijn die snel
mee kan bewegen met wat nodig is. In
2020 zijn nieuwe ideeën ontstaan die
hieraan bijdragen. In 2021 gaat Mijzo
hiermee verder aan de slag, zoveel
mogelijk in co-creatie met anderen
via een (digitale) multidisciplinaire
broedplaats. Voorbeelden zijn het
vergroten van de flexibele ring en de
efficiency door de samenvoeging
van 3 flex-teams, maar ook door te
experimenteren met anders roosteren,
een nieuwe samenwerking in een
regionaal platform en nieuwe collega’s
eerst inzetten via het flex-team en
vandaaruit koppelen aan vacatures.
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Wat Mijzo inspireert

4. CLIËNT DAAR WAAR
THUIS OOK IS

Oprechte aandacht
Mijzo ziet de cliënt vanuit oprechte aandacht voor
de wensen en behoeften van de cliënt. Een open
blik, de dialoog voeren en naar elkaar luisteren
staan hierin centraal. De zorg en ondersteuning
van Mijzo sluit aan op de individuele wensen van
cliënten en we bieden maatwerk.
Samen ontdekken

Samen ontdekken we eigen
mogelijkheden en staan we open voor
de keuzes die de cliënt maakt. De cliënt
is altijd betrokken bij dat wat hem/
haar aangaat, maakt eigen keuzes en
is in regie. Wanneer het de wens van de
cliënt is, sluit Mijzo aan bij het bestaande
eigen netwerk: van biljartvereniging
tot huisarts. Wij ondersteunen op de
momenten dat het nodig is. Dit is wat
Mijzo bijzonder maakt.
Dit alles vanuit de gedachte van
positieve gezondheid. De focus ligt niet
op ziekte, maar op datgene wat de
kwaliteit van leven bepaalt. Mijzo biedt
een breed aanbod aan diensten, die
onder te verdelen zijn in de zes pijlers van
positieve gezondheid: lichaamsfuncties,
mentaal welbevinden, spirituele/
existentiële dimensie, kwaliteit van leven,
sociaal-maatschappelijk participeren en
dagelijks functioneren.

Breed aanbod aan zorg en
ondersteuning

Om dit brede aanbod aan zorg en
ondersteuning te kunnen leveren
werkt Mijzo samen met alle relevante
organisaties in de keten en haar netwerk,
zowel regionaal als in de wijk. De zorg
en ondersteuning zijn van hoogstaande
kwaliteit en daarbij maakt het niet uit of
het aanbod wordt geleverd door Mijzo of
door een (keten)partner.

Wij ondersteunen cliënten graag
met passende en innovatieve
woonzorgconcepten. Initiatieven die
tegemoet komen aan de wensen en
behoeften van ouderen om zo lang
mogelijk te kunnen wonen in de woning
en de wijk waar men gewend is te
wonen.
Integraal onderdeel van alle
woonzorgconcepten is welbevinden en
een zinvolle daginvulling ter verhoging
van het levensgeluk. Welzijn en het
aanbod van activiteiten worden daarom
op een innovatieve manier gevormd.

Basis op orde

Onder kwaliteit verstaan we het
leveren van goede en veilige zorg en
dienstverlening die is afgestemd op de
behoefte van de cliënt. In 2021 brengen
we de basis op orde. We richten het
kwaliteitsmanagementsysteem in en
harmoniseren beleid en procedures.
We verzamelen stuurinformatie en
kwaliteitsresultaten die zorgen dat de
organisatie snel en makkelijk kan leren
en verbeteren. Het houdt de organisatie
scherp, ondersteunt de medewerkers en
draagt bij aan een cultuur waarin leren
en verbeteren vanzelfsprekend is. Ook
denken we na over een manier om de
kwaliteit van zorg- en dienstverlening
innovatief en op eigen wijze vorm te
geven.
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Wat Mijzo nastreeft

Cliënt staat centraal

Cliënten staan centraal, maken eigen
keuzen en zijn in regie. Daarom wordt
alles wat cliënten direct raakt decentraal
in de lijn georganiseerd, waarbij
eigenheid van de locatie belangrijk
is. De directe zorg en ondersteuning
zijn leidend en worden optimaal
ondersteund door de staf. Onderwerpen
zoals bijvoorbeeld huisvesting en
ICT-infrastructuur worden centraal
gefaciliteerd.

Breed productportfolio

Ondanks het ouder worden, willen
mensen het liefst zo lang mogelijk
actief blijven in hun eigen omgeving en
het leven blijven leiden op eigen wijze,
passend bij wie ze zijn.
In 2021 is een breed productportfolio voor
de cliëntengroep voorhanden in de regio,
die ook voldoet aan de eisen die externe
partijen daaraan stellen. Cliënten kunnen
alle vormen van zorg blijven ontvangen
in het gebied tussen Breda, Tilburg, Den
Bosch en Gorinchem. Op deze manier
kunnen mensen in hun vertrouwde
omgeving blijven wanneer het qua
gezondheid minder gaat.

Nieuwe woonzorgconcepten

In 2021 worden daadwerkelijk twee
nieuwe woonconcepten in bestaande
complexen gerealiseerd waar ouderen
geclusterd wonen. Binnen het strategisch
huisvestingsplan is aandacht voor
duurzaamheid en vernieuwende
woonconcepten voor eigentijds wonen
met passende ondersteuning.

Expertises en specialisaties

Daarnaast worden diverse initiatieven
verder doorontwikkeld:
• Verpleeghuiszorg thuis (VPT). De inzet
van het multidisciplinaire team en
specialistische kennis en kunde.
• Eigentijds wonen met passende
ondersteuning (verzorgd wonen thuis)
• Expertisecentrum conform de
bijzondere doelgroepen voor
Huntington en Parkinson
• Behalen Topcare keurmerk voor
mensen met de ziekte van Huntington
• Topzorg voor mensen met dementie
• Doorontwikkeling expertisecentrum
wondzorg in Midden- en West Brabant.
In 2021 zijn alle expertises en
specialisaties toegankelijk voor alle
cliënten van de nieuwe organisatie,
onafhankelijk van waar zij wonen of
verblijven. Huntington en Parkinson
binnen Mijzo zijn een landelijke speler
binnen de ‘bijzondere doelgroepen’.

Leven in vrijheid op eigen wijze

Leven in vrijheid is uitgangspunt. Mijzo
streeft naar leven in vrijheid op eigen
wijze. Vrijheid om te kunnen zijn wie
je bent, - waar je bent en te doen
wat je wilt. Wonen voor mensen met
dementie is excellent georganiseerd
waarbij leven in vrijheid uitgangspunt
is. De ondersteuning van ICT en
zorgtechnologie is hierbij essentieel. Een
mooi voorbeeld hiervan is de inzet van
leefcirkels die cliënten met behulp van
zorgtechnologie zowel binnen als buiten
de locatie maximale vrijheid biedt.

Het leveren van goede en
veilige zorg- en dienstverlening

We bieden kwalitatief goede zorg
(minimaal voldoen aan de uitgangspunten van het kwaliteitskader). Het
meten van de indicatoren basisveiligheid
is een jaarlijks terugkerend onderdeel
van de beleidscyclus. Een opdracht
voor 2021 is om het proces rondom
het meten en registreren van de
indicatoren te harmoniseren, zodat
er vergelijkbare resultaten ontstaan
uit de drie moederorganisaties. De
tevredenheid van cliënten ligt hoger dan
het gemiddelde van Mijzo en conform
de landelijke benchmark. Met hulp van
mensen uit de omgeving, maar ook
met gebruik van slimme technologie
stellen wij de cliënt in staat om het
leven te blijven leiden zoals de cliënt
dat wil. Clusters HR, Bedrijfsvoering en
Innovatie ondersteunen hierbij en sluiten
aan bij het primaire proces om de
cliënt de best mogelijke zorg te kunnen
leveren. We ontwikkelen een toekomstig
kwaliteitsmanagementsysteem. Zo kan
ook in de toekomst op een kwalitatief
goed niveau zorg worden geboden.
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5. MET LEF
ONTDEKKEN

Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, waarin het
aantal ouderen met zorgvragen toeneemt en het aantal
professionals dat voor hen zorgt afneemt, wordt een
noodzaak voor innovatie en vernieuwing voorzien. De
maatschappelijke trend om steeds meer te kijken naar
duurzaamheid van mensen, middelen en gebouwen is een
belangrijk speerpunt in de nieuwe organisatie.

Innovatie is nodig om cliënten (en hun
naasten) in de toekomst te kunnen
blijven ondersteunen in hun leven. Gelet
op de toenemende groep ouderen
en het afnemende aantal jonge(re)
mensen dat (professioneel) voor hen
kan zorgen, zullen andere manieren van
zorg en ondersteuning moeten worden
onderzocht en ingezet.
De verwachting is dat innovatie een
belangrijke bijdrage gaat leveren
in het oplossen van het toekomstig
zorgvraagstuk. Mijzo stimuleert ouderen
in hun vertrouwde omgeving zelfstandig
oud te worden, met een goede kwaliteit
van leven, zonder professionele
ondersteuning. De behoeften van
zelfstandig wonende ouderen aan
ondersteuning en zorg variëren. Het is
dan ook van belang dat het aanbod
van preventieve ouderenzorg voldoende
aansluit op deze behoeften. Daarnaast
zullen technologie en e-healthmogelijkheden hierin een belangrijke
bijdrage gaan leveren. Hierbij kan
gedacht worden aan robotisering,
domotica, zorg op afstand, slimme Incomaterialen en beeldzorg.
Door het bundelen van krachten en
financiële middelen in de nieuwe
fusieorganisatie kunnen innovaties

en vernieuwingen gaan plaatsvinden
en wordt de innovatiekracht vergroot.
De stafafdeling ‘Innovatie’ van Mijzo
wordt nadrukkelijk ingericht om dit te
ondersteunen. Mijzo realiseert onder
andere een gedegen ICT- infrastructuur,
kennis en kunde van implementatie- en
verandervraagstukken en bijpassende
opleidingsmogelijkheden. Een taak die
we samen met andere stakeholders
willen vormgeven.
Een nieuwe organisatie vraagt om een
gezamenlijke visie en strategie. Innovatie
dreigt een containerbegrip te worden
dat te pas en te onpas wordt gebruikt.
Maar tegelijkertijd is er bij iedereen de
overtuiging dat het echt anders moet
om de grote groep ouderen in de
komende decennia een aangename
oude dag te bezorgen op betaalbare
wijze. In 2021 gaan we samen verder
met het ontwikkelen van een visie en
strategie voor de manier waarop Mijzo
wil bijdragen aan de grote uitdagingen
waar de VVT-sector voor staat. Deze
visie en strategie staan niet op zichzelf
maar hebben ook consequenties voor
of hangen nauw samen met de visie op
ICT van Mijzo, visie op medewerkers en
zorg en behandeling. Daarom trekken
we hierbij samen op met de clusters
bedrijfsvoering en HR en de zorgclusters.
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Cluster Innovatie draagt hieraan
bij door het ontwikkelproces naar
expertisecentra te ondersteunen, bij
te dragen aan het vergroten van de
expertise in de organisatie en Mijzo te
vertegenwoordigen in netwerken.
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Leren van elkaar

Volckaert, De Riethorst Stromenland
en Schakelring hebben de afgelopen
jaren veel gedaan op het gebied
van innovaties in de meest brede zin
van het woord. Van vernieuwen en
verbeteren tot het zelf ontwerpen van
nieuwe oplossingen. Door de krachten
te bundelen in een ‘Cluster Innovatie’
in Mijzo zijn we ervan overtuigd dat
we hier nog veel meer rendement uit
kunnen halen. Zo kunnen we taken
efficiënt verdelen en kennis, ervaring
én creativiteit optimaal ontwikkelen en
benutten.
De fusie betekent dat we gaan leren van
elkaar en kennis delen. Daar is in 2020
al een begin mee gemaakt maar in 2021
gaan we daarmee verder. Het gaat om
het uitwisselen van zorgtechnologie of
kennis hierover en het uitwisselen en
gezamenlijk toepassen van kennis over
(sociale) innovaties die we al in huis
hebben of waar we aan werken

Onderscheidend en koploper

Door het bundelen van krachten en
financiële middelen kunnen innovatie en
echte vernieuwingen gaan plaatsvinden
om ‘anders werken’ te faciliteren en echt
onderscheidend te kunnen zijn. Mijzo
legt de lat hoog en voor het cluster
Innovatie betekent dit dat innovaties
worden gerealiseerd die bijdragen
aan maatschappelijke verandering,
impact hebben en baanbrekend zijn.
Jaarlijks wordt gestreefd naar minimaal
5 succesvolle innovatieve projecten op
het gebied van kwaliteit van leven en
behoud van zelfstandigheid van cliënten
en tijdsbesparing voor medewerkers.
In 2025 heeft Mijzo zich van volger
ontwikkeld naar koploper op het gebied
van innovatieve zorg.

Dossiers

In het cluster ‘Innovatie’ wordt gewerkt
aan een groot aantal dossiers. De
medewerkers leveren In verschillende
rollen een bijdrage, bijvoorbeeld
als adviseur, procesbegeleider,
beleidsmedewerker, projectleider,
voorzitter en onderzoeker. Centraal staat
het zoeken naar innovatieve oplossingen
voor knelpunten in het primaire
proces, samen met het primair proces.
Daarnaast volgt het cluster de markt
nauwgezet en komt met voorstellen voor
nieuwe passende innovaties. Het cluster
zet stevig in op zorgtechnologie (van
implementatie van proven technology
tot het zelf ontwerpen van nieuwe
oplossingen) en sociale innovaties.
Voor alle dossiers geldt dat Mijzo
koploper wil zijn en iedereen uitdaagt
dingen echt anders te doen. Dat
betekent continu werken aan verbetering
en vernieuwing van mensen, processen,
systemen, concepten en samenwerking.

Expertisecentra

Binnen Mijzo is veel kennis aanwezig
met betrekking tot specifieke
ziektebeelden zoals Parkinson, dementie
en Huntington. Mijzo wil deze kennis
effectiever benutten en delen door
expertisecentra op zetten om deze
functie verder uit te bouwen. Hier hoort
ook bij dat Mijzo actief participeert in
regionale en regionale kennisnetwerken,
onderzoek doet en samenwerkt met
kennisinstituten en onderwijsinstellingen.
In de wetenschapscommissie wordt
kennis met elkaar gedeeld over
(wetenschappelijke) onderzoeken
en worden interessante thema’s voor
onderzoek bepaald.

Samenwerking

Mijzo participeert in verschillende
samenwerkingen zoals met Leijden
Academy, Radicale Vernieuwing, Tranzo,
UKON, Tranzo, TU Eindhoven, etc. De
adviseurs van het cluster Innovatie
hebben hierin een belangrijke rol.
Op het gebied van innovaties zoekt het
cluster Innovatie actief de samenwerking
met startups, leveranciers en worden
studenten ingezet.
Mijzo neemt in de regio’s Midden en
West-Brabant deel aan de projecten die
voortkomen uit de transitiemiddelen en
is mede-initiator van de regiovisies met
de daarin genoemde actielijnen: actieve
voorbereiding op het ouder worden,
samenwerken met de oudere/cliënt
aan het roer, juiste zorg op het de juiste
plek op het juiste moment, aandacht
voor medewerkers en brede inzet van
zorgtechnologie is vanzelfsprekend. In
het lerend netwerk met Thebe en de
Wever worden thema’s op het gebied
van innovatie, binden, boeien en kwaliteit
besproken en in gezamenlijkheid verder
doorontwikkeld.

Innovatie: van verbeteren tot
onszelf als organisatie opheffen

Als het gaat om het toepassen, inzetten,
uitproberen en leren van bestaande
‘nieuwigheden’ willen we koploper
zijn. Door programma’s op te zetten,
projectmatig te werken en door de
PDCA-cyclus toe te passen willen we
meer rendement gaan halen uit de inzet
van zorgtechnologie, van automatiseren
en digitaliseren. Niet alleen willen we zelf
er meer van leren maar deze kennis ook
delen om de sector verder te helpen.
Daarnaast gaan we verder dan alleen
vernieuwen en verbeteren. Als dat
kan zijn mensen namelijk niet meer
afhankelijk. We doen dat door onder
andere zelf oplossingen te gaan
ontwikkelen, in samenwerking met
andere partijen. We passen innovatiemethodes toe, waarvan Design Thinking
er één is en slechts een onderdeel van
een innovatieproces om een probleem
of idee verder te brengen. Het draait
allemaal om verdieping in het probleem,
de klant goed kennen, ideeën genereren,
uitproberen en testen, verbeteren,
gebruiken, opschalen en vermarkten (en
die twee gaan vaak gezamenlijk op en
zijn op hun beurt ook weer erg lastig).

We hebben inmiddels al
een paar ‘uitvindingen’ op
onze naam staan: SAM, een
deuropener, lees- en voelbingo,
LevensLuister, Imagery en de
Buurtstede app.
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Echt het verschil maken voor de
cliënt

Samenwerken is
vanzelfsprekend

Hoe ziet de overleg- en
besluitvormingsstructuur eruit?

Continu op zoek naar
verbinding in de keten en met
de externe omgeving

Mijzo vindt het belangrijk om echt het
verschil te maken voor de cliënt. Binnen
Mijzo is een krachtige positionering van
de medezeggenschap van cliënten
en belangrijke naasten, medewerkers
en vrijwilligers van toepassing.
Cliënten, naasten, medewerkers en
vrijwilligers denken mee en worden
echt gehoord. Op deze manier kan de
zorg- en dienstverlening continu worden
geoptimaliseerd.

De overleg- en besluitvormingsstructuur
wordt opgebouwd vanuit de teams, naar
de clusters en tot slot op concernniveau
met de clustermanagers en de
RvB. Strategische besluiten vinden
plaats door de Raad van Bestuur. De
Raad van Bestuur geeft kaders mee
waardoor de 2e en 3e sturingslaag
integraal verantwoordelijk kan zijn met
passende verantwoordelijkheden en
bevoegdheden. Verantwoordelijkheden
liggen zo laag mogelijk in de organisatie.
In lijn met de besturingsfilosofie worden
alle belanghebbenden betrokken in de
advisering van bestuur, management en
zelforganiserende teams.

Met elkaar -de client en zijn naasten,
vrijwilligers en professionals, en andere
samenwerkingspartners- werken we
samen omdat dit ons sterker maakt en
leuker is. Mijzo ziet samenwerken als
vanzelfsprekend. We maken gebruik
van de diversiteit en elkaars talenten
in de verschillende netwerken en
gemeenschappen, delen onze kennis en
gaan actief op zoek naar datgene wat
ons nog verder kan versterken.

Mijzo zoekt hierbij nadrukkelijk verbinding
met de keten en de externe omgeving.
Onze strategie is en blijft erop gericht
om maatschappelijke waarde toe te
voegen en te zoeken naar een duurzaam
zorglandschap.
.

6. SAMEN HET
VERSCHIL MAKEN
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Bekend in de regio

Mijzo is bekend in de regio en wordt gevonden door cliënten en
medewerkers. Iedereen kent de nieuwe organisatie. In de komende jaren
wordt stapsgewijs toegewerkt naar een organisatie die tot de koplopers
van Nederland behoort.

De verdere integratie van zorg en welzijn, behandeling en
facilitair
Cliënten ontvangen op maat toegesneden en samenhangende zorg en
ondersteuning. Binnen Mijzo zijn zorg & welzijn, behandeling en facilitair
geïntegreerd, ondersteund door experts uit de stafafdelingen. De
verschillende disciplines (zorg en welzijn, behandeling en begeleiding,
facilitaire zaken) worden dichtbij (op regio-niveau), rondom de cliënt
georganiseerd. Hierdoor ervaart de cliënt geen schotten in zorg en
ondersteuning.

Het aantal samenwerkingspartners blijft minimaal gelijk
Door de schaalvergroting die Mijzo oplevert, zijn we een voor de hand
liggende gesprekspartner voor stakeholders. Mijzo participeert in alle
relevante netwerken en ketens in de regio. De samenwerking met o.a.
huisartsen, ziekenhuizen (transmurale samenwerkingsverbanden),
woningcorporaties, Zorgnetwerk Midden Brabant, gemeenten en nieuwe
externe partijen blijft een continu proces van aandacht. Het aantal
samenwerkingspartners blijft minimaal gelijk.

Actief stakeholdersbeleid

Binnen de organisatie wordt een actief stakeholdersbeleid ontwikkeld
en uitgevoerd. Mijzo wordt gezien als een toonaangevende organisatie,
gemeten in een stakeholdersonderzoek. Structurele communicatie met
ruimte voor inbreng en participatie zorgt ervoor dat stakeholders zich
betrokken voelen bij Mijzo. Een open wijze van communiceren met een
eenduidige en heldere boodschap is van belang. Tweerichtingsverkeer,
interactie en reflectie ophalen bij stakeholders staan hierin centraal.

7. GEZONDE
BEDRIJFSVOERING
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Risicomanagement

Gezien de omvang van Mijzo is een goed
werkend risico managementsysteem
essentieel. Dit zodat mogelijke risico’s op
kwalitatief, financieel of ander gebied
snel worden vastgesteld. Ieder kwartaal
worden risico’s bijgestuurd en wanneer
nodig uiteraard ook tussentijds. De
huidige situatie van de drie organisaties
biedt een goede startpositie.

Adequate bedrijfsinformatie

Naast een goed werkend
managementsysteem is het ook van
belang om zicht te houden op de
belangrijkste processen door middel
van adequate bedrijfsinformatie.
Uitgangspunten hiervoor zijn onder
andere het invoeren van gegevens
aan de bron, het terugdringen van de
administratieve lasten en een optimale
technologische ondersteuning voor client
en medewerker.

Kort cyclisch leren en
verbeteren

Op het gebied van managementinformatie sluit Mijzo aan bij de landelijke
ontwikkelingen. Er zal een verschuiving
plaatsvinden van lange termijn plannen
en gedetailleerde rapportages naar kort
cyclische en handzame instrumenten.
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Deze instrumenten dienen passend te
zijn en maximaal ondersteunend aan
de informatiebehoefte van diverse
gremia, zoals cliënten, naasten,
teams, locaties, middenkader,
clustermanagers, teammanagers,
medezeggenschapsorganen,
organisatie/RvB, toezichthouders
(RvT, IGJ) en financiers (gemeenten,
zorgverzekeraars, zorgkantoren,
subsidieverstrekkers).
Natuurlijk is er verschil tussen de
behoeften van de diverse gremia. Een
team heeft bijvoorbeeld behoefte aan
real time informatie op detailniveau (op
het niveau van een individuele cliënt
of medewerker bijvoorbeeld). Een RvT
wil weten waar afwijkingen zitten op
organisatieniveau, wat de eventuele
risico’s zijn en welke acties in gang zijn
gezet om deze risico’s af te wenden.
Op deze manier borgen we samenhang
tussen de diverse gebieden van Mijzo,
kunnen we optimaal inspelen op externe
ontwikkelingen en houden we zicht op de
transformatie binnen onze organisatie.

Mijzo streeft ernaar om zicht
te houden op en richting
te geven aan de financiële
koers met als doel het
behalen van zowel de
financiële als kwalitatieve
ratio’s.
Op dit moment zijn er
drie verschillende cycli
binnen Mijzo (Riethorst
Stromenland, Schakelring
en Volckaert). Het doel
is om deze geleidelijk te
harmoniseren en aan te
passen aan eventuele
nieuwe standaarden. Mijzo
doet dit middels het volgen
van de BPC-cyclus, die
bestaat uit 4 fasen, te weten
de Plan, Do, Check en Act
fase. Achtereenvolgens
leest u het gewenste
resultaat per fase van de
BPC cyclus.

Plan fase

Binnen Mijzo wordt een plan opgesteld
waarin de te bereiken resultaten/doelen
en te ondernemen acties van een team,
locatie, cluster en/of organisatie worden
geformuleerd en vastgelegd. Input
hiervoor zijn het meerjarenbeleidsplan/
begroting incl. vastgoed, ICT, HR, de
risico-inventarisatie, de kaderbrief en
kwaliteitsplannen van locaties.
De organisatie bepaalt een en ander
niet altijd helemaal zelf. Ook externen
verplichten soms tot planvorming of
checks, op basis van verschillende weten regelgeving. Denk aan het opstellen
van plannen en verslagen voor de
besteding van kwaliteitsmiddelen op
verzoek van het zorgkantoor. Bij voorkeur
sluiten deze informatiebehoeften
aan bij de informatiebehoefte van
de organisatie(onderdelen) zelf en
hoeven geen separate acties te worden
ondernomen.

Do fase

De plannen uit fase 1 worden gevoed en
besproken met alle medewerkers binnen
Mijzo. Hier ligt een belangrijke taak voor
het middenkader en het management
om iedereen aangehaakt te hebben en
houden (De DO fase).
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Check fase

De status van de plannen die opgesteld
zijn in de Plan en Do fase wordt op
meerdere wijze geëvalueerd.
1.

Het organisatiebrede (kwaliteits-)
jaarplan en de (kwaliteits-)
jaarplannen per locatie worden
per kwartaal geëvalueerd. Gekeken
wordt naar de stand van zaken
van de plannen en het analyseren
van afwijkingen. De evaluatie
van het organisatie-brede plan
wordt gedeeld met middenkader,
management, CCR, OR en RvT.
De evaluatie per locatie wordt
opgehaald per team en gedeeld in
het locatie-overleg (incl. LCR).
2. De ‘besluiten en voortgang
RvB’ worden gezien als
kwartaalrapportages. Ook deze
worden gedeeld met middenkader,
management, CCR, OR en RvT.
3. Jaarlijks wordt op 31 mei over
het voorafgaande jaar de
jaarverantwoording ingediend via
een jaarverslag, een jaarrekening en
DigiMV.
Een belangrijk doel in deze fase is om
op een eenvoudige en digitale manier
managementinformatie aan te bieden

in de organisatie. Mijzo zal OBI gebruiken
als tool waar teams (real time)
informatie kunnen ophalen over door
hen als van belang zijnde elementen
zoals zorgcapaciteit, personele inzet,
tevredenheid/kwaliteit en budget/
kosten. Om goed te kunnen anticiperen
op verwachte ontwikkelingen zal in
OBI wordt gewerkt met forecasting.
De forecast zal steeds geactualiseerd
worden op nieuwe informatie en
realisaties. De inrichting van OBI zal
gedurende 2021 vorm krijgen (en evt. de
jaren erna). Dit betreft een proces dat
continu in ontwikkeling zal zijn.

ACT fase

Op basis van genoemde evaluaties en
beschikbare managementinformatie
worden de plannen op basis van de
resultaten eventueel bijgesteld. Ook in
deze fase ligt een belangrijke taak voor
het middenkader en het management
om iedereen aangehaakt te hebben en
houden.
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