De maatschappelijke opdracht van Mijzo

Wat
bijzonder maakt

Inleiding
Bij het ontwikkelen van een nieuw strategisch plan is het van
belang om onze horizon verder te duiden. Een goede Destepanalyse kan ons hierbij helpen (bijlage 1), maar eigenlijk
kennen we de grote uitdagingen waar we voor staan. In
het kort zijn de toenemende zorgvraag, de steeds krapper
wordende arbeidsmarkt en de betaalbaarheid van de zorg
op ons afkomende uitdagingen. Daarnaast horen thema’s als
duurzaamheid, verdere digitalisering van onze samenleving
en een veranderende kijk op gezondheid ook thuis op de
bestuurderstafel. We zullen na moeten denken over onze rol bij
preventie, de noodzakelijke toename van zelfredzaamheid en
de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. In de keuze en richting
die we kiezen is het van belang te weten hoe wij ons, als Mijzo,
tot deze thema’s verhouden. De snel veranderende omgeving
maakt dat we onze organisatie flexibel moeten inrichten om de
diverse uitdagingen waar we voor staan het hoofd te kunnen
bieden. Deze grote uitdagingen, die een transformatie vragen
van de ouderenzorg, zijn een belangrijke aanleiding geweest
voor de fusie van de drie organisaties. Samen zijn we krachtiger,
kunnen we meer impact maken en komen we verder.
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Bedoeling van dit document
Voorafgaand aan het strategietraject willen wij als raad van bestuur, gezien
de grote transformatie die nodig is in de ouderenzorg, richting geven
aan de maatschappelijke opdracht van Mijzo in onze sterk verouderende
samenleving. Dit document dient gezien te worden als de maatschappelijke
opdracht, de richting, de stip op de horizon, die we als startpunt van onze
strategische verkenning gaan gebruiken. De strategie zal dus uiteindelijk een
verdere uitwerking dienen te worden van deze richting en leidend zijn voor de
inrichting van onze organisatie.
Het document dient als volgt gelezen te worden:
• We blikken terug op het fusiedocument en de kaderbrief;
• We stellen de maatschappelijke opdracht en de actielijnen vast en die
bepalen de richting van Mijzo;
• Tot slot volgt een eerste uitwerking van de maatschappelijke opdracht en
de actielijnen die we verder willen verkennen, verrijken en verdiepen met
de organisatie. Dit kan input zijn voor de strategie. Bij de vorming van de
strategie zal nadrukkelijk stilgestaan worden bij de verdere uitwerking en
concretisering van acties.
In het fusiedocument zijn missie & visie, kernwaarden, besturingsfilosofie en
doelen geformuleerd. Deze zijn het startpunt voor de verkenning.
Dit document is tot stand gekomen op basis van het fusiedocument, de actuele
maatschappelijke ontwikkelingen, regiovisies en de eerste verkenningen over
de strategie met de raad van toezicht en clustermanagers.

Richten
Visie & missie
Ambities
Kernwaarden
Kerncompetenties
Doelstellingen
Strategie
Leiderschap

Structuur

Inrichten
Cultuur
Personeel

Verrichten

Resultaten
Processen & Projecten
Kwaliteit
Planning & Control
Systemen
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Wat schreven we in het fusiedocument
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.

Visie op medewerker en vrijwilliger

In een open organisatie, waar je jezelf kunt zijn en waar je gezien en
gewaardeerd wordt, ervaar je vrijheid en ruimte om de cliënt bij te staan in het
maken van eigen keuzes en beslissingen en om díe ondersteuning te bieden
die de cliënt nodig heeft. Als medewerker ben je gezond nieuwsgierig, heb je lef
en leer je elke dag, van het werk en van je collega’s. Je wordt in de gelegenheid
gesteld en/of ondersteund om te experimenteren, te blijven leren en ontdekken,
omdat je zó als collega bijdraagt aan een toekomstbestendige werkomgeving
en kwaliteit. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen persoonlijke ontwikkeling en
loopbaanontwikkeling. Je bent trots op je werk en op Mijzo, op de toegevoegde
waarde die je voor cliënten en hun omgeving hebt. Je kunt je identificeren met
de plek waar je werkt. Dit werk doe je niet alleen, je komt verder wanneer je
samen werkt.
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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.

Besturingsfilosofie

De uitgangspunten voor de besturingsfilosofie van Mijzo zijn:
• Centraal – decentraal; Alles wat de cliënt direct raakt, organiseren we lokaal in
de lijn. 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. We kiezen voor maximaal twee
managementlagen onder de raad van bestuur 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: eigen, ontdekken,
open, samen;
• We betrekken alle belanghebbenden in advisering;
• We zijn wendbaar en flexibel.
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Kaderbrief

Vanwege het ontbreken van een uitgebreid en uitgewerkt
strategisch beleid heeft Mijzo ervoor gekozen de kaderbrief
voorlopig te gebruiken om de organisatie in te richten. De
kaderbrief bevat de ambities, kaders en uitgangspunten voor de
jaren 2021-2023. De doelen zijn verspreid over drie jaar, omdat de
opgave te groot is alle doelen in één jaar te bereiken en ook hier
geldt dat werk en privé in balans moet zijn en dat we liever ‘goed
doen’ dan ‘te snel’ gaan. 2021 is concreet uitgewerkt. De volgende
jaren zullen aangepast worden aan de strategie van Mijzo en de
dan geldende omstandigheden. De kaderbrief is gebaseerd op
het fusiedocument, actuele maatschappelijke opgaven en de
afspraken uit de verschillende ontmoetingen met verschillende
gremia. Het is bedoeld als kompas, om koers te houden terwijl we
verder werken aan de inrichting van Mijzo.
De maatschappelijke opgaven en de onzekerheid die dat met
zich meebrengt, vragen een wendbare en flexibele organisatie die
veerkrachtig is en in staat te veranderen. We werken binnen Mijzo
aan de volgende thema’s:
• Met plezier naar het werk
• Cliënt daar waar thuis ook is
• Met lef ontdekken
• Samen het verschil maken
• Gezonde bedrijfsvoering
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Maatschappelijke opdracht van Mijzo
Het fusiedocument, de actuele maatschappelijke opgaven, de
regiovisies en de eerste verkenningen over de strategie met
de raad van toezicht en clustermanagers hebben geleid tot de
volgende maatschappelijke opdracht, de richting voor Mijzo:

• Mijzo is toonaangevend in de transformatie van de zorg in de ouder
wordende samenleving. Ze voegt waarde toe in de transformatie naar
toegankelijke, betaalbare en, op kwalitatief geaccepteerde wijze, ouder
worden.
• Mijzo levert samen met haar partners in de regio multidisciplinaire zorg
aan de meest kwetsbaren in haar adherentiegebied, daar waar thuis ook is.
Mijzo streeft binnen de langdurige zorg naar de ondersteuning van clienten
met behandeling en vanaf ZZP5. De expertise van Mijzo is de combinatie
van (kortdurende) zorg, behandeling en begeleiding. Dit is haar bijdrage
aan de ouder wordende samenleving en de mensen die hiervan afhankelijk
worden.
• Mijzo bevordert gezond ouder worden in de eerste lijn en draagt als
community-bouwer bij aan het langer thuis kunnen wonen van burgers,
het bevorderen van zelfredzaamheid en het voorkomen van afhankelijkheid
van professionele zorg. Dit doet Mijzo door het aanbieden van een uniek
coachings- en begeleidingspakket.
• Mijzo faciliteert en daagt de cliënt uit om het zo lang mogelijk zelf te doen.
Wanneer dit niet meer gaat, komt het eigen netwerk in beeld en tenslotte
Mijzo (thuis, in de behandeling & begeleiding en in de specialistische zorg
in de locaties). Maar overal met behoud van regie van de cliënt. Met als
uitgangspunt dat wij leven aan de dagen toevoegen en geen dagen aan
het leven.
• Mijzo maakt bewust en ondersteunt cliënten en hun naasten bij de keuzes
en morele dilemma’s.
• Mijzo ziet het als haar opdracht om bij te dragen aan een duurzame
samenleving.
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Bovenstaande leidt tot de volgende actielijnen:

Actieve voorbereiding op het ouder worden
Mijzo ontwikkelt, als inspirerende en leidende organisatie, een programma wat mensen
voorbereidt op het ouder worden, de gevolgen daarvan en de keuzes waar men voor
kan komen te staan. Dit om de transformatie aan te jagen samen met de partners
in de keten. Vanuit het gedachtegoed ‘positieve gezondheid’ en het zo lang mogelijk
zelfstandig en onafhankelijk thuis blijven wonen.

Stimuleren van community care daar waar de cliënt is
Mijzo initieert en faciliteert brede community care door samen met de juiste partners
lokale initiatieven te ontwikkelen en te ondersteunen om ouderen zo lang mogelijk
zelfstandig en onafhankelijk thuis te kunnen laten wonen (bijvoorbeeld de ‘flatcoach’,
alternatieve woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis en woonvormen waarin jong
en oud gemixt leven, maar ook onder het dak van het verpleeghuis).

Met plezier naar het werk
Mijzo (h)erkent (verborgen) talenten en kwaliteiten en zet deze in. Medewerkers mogen
zich professioneel en persoonlijk ontwikkelen. We brengen als werkgever zelf in de
praktijk wat we in de samenleving verkondigen (bijvoorbeeld als we vinden dat in de
samenleving meer mensen mantelzorgactiviteiten mogen ontplooien, dan faciliteren we
onze medewerkers wanneer zij willen mantelzorgen voor hun naasten). We verruimen de
arbeidsmarkt en zorgen voor een optimaal leerklimaat waarmee een verdubbeling van
het aantal leerlingen mogelijk wordt

Samen het verschil maken
Mijzo werkt samen in de keten met als doel langdurige zorg te voorkomen en uit te
stellen en de cliënt op het juiste moment, op de juiste plek (dus zowel thuis als in het
verpleeghuis) te ondersteunen. Op termijn groeit Mijzo toe naar verpleeghuislocaties met
cliënten met complexe multidisciplinaire zorg met behandelcomponent. Thuis blijven
wonen met zorg en behandeling blijft echter het vertrekpunt tenzij de sociale context van
dien aard is dat thuis echt niet meer mogelijk is.
In de keten zijn de wensen van de burger/cliënt bekend en worden gerespecteerd.
Mijzo bespreekt vroegtijdig de doelen en voorkeuren voor zorg rond het levenseinde en
legt dit vast, vooruitlopend op het moment dat een cliënt zelf niet meer in staat is om
beslissingen te nemen (Advanced care planning).

Met lef ontdekken
Mijzo stimuleert de ontwikkeling en inzet van zorgtechnologie, ICT en sociale innovaties
om de toenemende vraag naar zorg (gedeeltelijk) te voorkomen, uit te stellen en op te
vangen. Dit door mensen met behulp van technologie en andere innovaties zelfstandig
te laten wonen en leven, de bewegingsvrijheid van ouderen te vergroten en medewerkers
te ontzorgen, efficiënter te laten werken en de administratieve last te verminderen.

Gezonde bedrijfsvoering
Mijzo heeft aandacht voor de onvoorspelbaarheid van de financiering van de zorg.
De hoge kwaliteitsstandaard en de groei aan ouderen de komende jaren zet de
betaalbaarheid van de ouderenzorg onder druk. Daarnaast is de economische impact
van de coronacrisis groot wat mogelijk ook nog zijn weerslag heeft op de VVT. Ondanks
deze onzekerheden zal Mijzo op een verantwoorde wijze blijven investeren in ICT, kwaliteit,
technologie, sociale innovatie en huisvesting. Dit om zo goed mogelijk voorbereid te zijn
op de toekomst. Een gezonde bedrijfsvoering is daarbij voorwaardelijk.
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Richting geven aan de maatschappelijke
opdracht en de actielijnen
Hieronder volgt een eerste uitwerking van de maatschappelijke opdracht
en de actielijnen die we verder willen verkennen, verrijken en verdiepen
met de organisatie om tot de strategie van Mijzo te komen.

Actieve voorbereiding op het ouder worden

Te ondernemen stappen:

In het fusiedocument is positieve gezondheid als
basis genomen voor onze kijk op zorg en welzijn.
Het accent ligt niet meer op de ziekte, maar op
gezondheid. Op dat wat mensen wel kunnen. Het
accent ligt op de mensen zelf, hun veerkracht en
wat hun leven betekenisvol maakt. Hierbij zien we
dat we als organisatie nog meer stappen kunnen
zetten door structureel in gesprek te zijn met onze
medewerkers en cliënten over de zes dimensies
van het model. Deze zes dimensies zijn meedoen,
dagelijks functioneren, lichaamsfuncties, mentaal
welbevinden, zingeving en kwaliteit van leven. In
onze missie en visie geven we deze richting wel aan,
maar het vertalen van dit gedachtegoed naar alle
beleidsthema’s vraagt aandacht.

• Het gedachtegoed van positieve
gezondheid en reablement
breed uitdragen naar cliënten,
medewerkers en vrijwilligers;

In onze beleving zal de kijk op gezondheid en zorg
ingrijpend wijzigen. Enerzijds zien we een trend waarin
herstel van ernstige aandoeningen meer tot de
mogelijkheden gaat horen naast een hoge kwaliteit
van leven met chronische aandoeningen. Anderzijds
zien we dat als deze kwaliteit niet meer ervaren
wordt, er wegen gevonden worden en zijn, om de
keuze te maken het leven niet verder te verlengen.
We zien een trend waarbij de nadruk komt te liggen
op gezond oud worden, de focus wordt verlegd naar
vitaliteit, preventie, zelfredzaamheid, het aanpassen
van verwachtingen en accepteren dat ouder worden
gebreken kent waar we mee om moeten gaan.
Aandacht voor reablement met als primaire doel
mensen zo onafhankelijk mogelijk te maken van zorg.

Vanuit dit gedachtegoed kiezen we
voor het principe om leven aan de
dagen toe te voegen, maar geen dagen
aan het leven.

• Dit gedachtegoed vertalen in
het beleid, zowel intern als naar
de samenwerkingspartners toe;
• Zorg en dienstverlening zo
inrichten dat deze aanvullend is
aan zelfzorg, zelfredzaamheid en
samenredzaamheid;
• Specialistische kennis en kunde
thuis en in de locaties inzetten
als het niet meer zelfstandig lukt
met een focus op een aantal
landelijk onderscheidende
specialisaties (Huntington,
Korsakov, Parkinson, wondzorg);
• Nadrukkelijk stilstaan bij
de laatste levensfase,
advanced care planning en
de ethische dilemma’s die
daarin voorkomen (denk aan
vaccineren bij mensen in de
laatste levensfase);
• Dialoog, luisteren en aandacht
voor de (potentiële) cliënt:
Mijzo ziet mij. We zien de cliënt,
hebben oprechte aandacht en
bieden maatwerk;
• Verdere samenwerking in de
keten en met stakeholders
vanuit het gedachtegoed ‘cliënt
aan het roer’.
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Stimuleren van community care daar waar de cliënt is
Uit de demografische - en economische ontwikkelingen komt naar voren dat
langer zelfstandig thuis blijven wonen noodzakelijk is. Dit wordt ingegeven door
de wens van ouderen om thuis te blijven wonen, het gebrek aan intramurale
capaciteit, de krappe arbeidsmarkt en de stijgende zorgkosten van een
intramuraal verblijf. Dat vraagt nieuwe en andere zorgconcepten.
Mijzo wil graag aan deze vraag tegemoet komen en ziet ook het belang van het
ontwikkelen van nieuwe zorgconcepten waar community care ondersteund wordt.
• Uitgangspunt is dat de cliënt (zo lang mogelijk) thuis blijft.
• Community care:
• binnen de in- en aanleuncomplexen van onze locaties, al dan niet
in eigendom;
• binnen bestaande geclusterde woonvormen waar overwegend
ouderen wonen;
• binnen nieuw te realiseren woonvormen tussen thuis en het
verpleeghuis in samenwerking met partners als wooncorporaties,
private ontwikkelaars, gemeenten;
• Instandhouding en toekomstgerichte aanpassing (onder andere
verduurzaming) van bestaande capaciteit.
Mijzo kiest niet voor uitbreiding van reguliere verpleeghuiscapaciteit.

De komende decennia is zorg binnen de
muren van een verpleeghuis (nog) niet weg
te denken. De hierboven beschreven andere
woonvormen zullen een diversiteit laten zien
in woonvormen voor onder andere ouderen,
maar wij kunnen ons goed voorstellen dat
we meer te maken krijgen met ontschotting
tussen de sectoren. Ook nu al zien we op
diverse plaatsen binnen onze verpleeghuizen
ook andere cliënten in de langdurige zorg
(zoals cliënten met een verstandelijke
beperking of chronische psychiatrische
ziektebeelden) samen wonen. De sterk
medisch ingerichte omgeving van het
verpleeghuis ligt al enige jaren achter ons.
Op dit moment ligt de nadruk op kwaliteit,
wonen en welzijn. Toch kunnen ook wij
onze verpleeghuizen verder aanpassen
om het zo zelfstandig mogelijk leven te
realiseren binnen de intramurale setting
(community care binnen de muren van het
verpleeghuis). Hierdoor kan een omgeving
ontstaan waarbinnen cliënten met elkaar
hun dagelijks leven vorm en inhoud gaan
geven, ondersteund door professionals.

Natuurlijk aangepast op de mogelijkheden
van de cliënt. De inzet van professionals
wordt niet alleen bepaald door de vraag van
de cliënt, maar ook door de behoefte aan
ondersteuning van de woongroep, afdeling,
locatie om hun samenredzaamheid vorm
te geven. Binnen kleinschalig wonen wordt
hier al langer invulling aan gegeven, met
wisselend resultaat. Door de te verwachte
grote tekorten aan zorgprofessionals
en middelen, is het de vraag of dit nog
een keuze kan zijn. In onze visie vanuit
positieve gezondheid zullen ouderen die
aangewezen zijn op het wonen binnen een
verpleeghuis zoveel mogelijk met elkaar
invulling geven aan het dagelijks leven. De
rol van de professional zal meer dan nu
verschuiven van initiator naar facilitator,
waarbij zorgtechnologie waar mogelijk zowel
cliënt als medewerker kan ondersteunen.
Een team van (zorg)professionals en niet
professionals, van naasten, van andere
beroepen dan we nu reeds gewend zijn,
zullen samen de cliënt ondersteunen.
Verdere taakdifferentiatie zal noodzakelijk
zijn. Leven in vrijheid en active aging zijn
uitgangspunten.
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Is dit een utopie?
Velen zullen vinden van wel, maar Mijzo
denkt van niet. Wij denken dat we door de
focus te verleggen een beweging op gang
brengen waarin cliënten en medewerkers
meer op zoek gaan naar mogelijkheden
wat wel kan en hoe zorg en welzijn in de
toekomst toegankelijk kan blijven daar waar
het echt noodzakelijk is. De ongelijkwaardige
zorgrelatie gaat verschuiven naar een
andere balans waarbinnen meer ruimte
ontstaat voor keuzevrijheid van cliënten,
maar met solidariteit naar elkaar.

Te ondernemen stappen:
• Het inzetten van reablement om
het langer zelfstandig thuis wonen
mogelijk te maken (zie ook positieve
gezondheid);
• Het inzetten van zorgtechnologie
en sociale innovatie om de
zelfredzaamheid te ondersteunen;
• Het strategisch vastgoedplan
ontwikkelen, zodanig dat het een
antwoord biedt op genoemde
ontwikkeling;
• Met samenwerkingspartners
mogelijkheden verkennen om het
uitstellen van zorg binnen een
instelling te realiseren;
• Commitment en draagvlak krijgen bij
de diverse stakeholders;
• Bewustwording en coaching
betrokkenen;
• Goede communicatie zodat
medewerkers en cliënten weten wat
er verwacht gaat worden;
• Aanpassen van onze locaties om de
zelf- en samenredzaamheid mogelijk
te maken;
• Wonen voor mensen met dementie is
excellent georganiseerd waarbij leven
in vrijheid uitgangspunt is;
• Experimenteren vanuit dit
gedachtegoed.
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Met plezier naar het werk
Uit de eerder gepresenteerde cijfers blijkt
overduidelijk het tekort aan zorgmedewerkers bij ongewijzigd beleid. Een belangrijk
doel bij de fusie was en is om medewerkers
aan ons te binden en te behouden. Dit door
voldoende opleidingsmogelijkheden, groei
en diversiteit aan specialismes en gewoon
een fijne werkplek. Door onze medewerkers
echt te zien, talenten te benutten en ze echt
te begeleiden gedurende hun loopbaan.
Dat maakt ons niet onderscheidend genoeg
naar andere collegae toe. Gelet op de duurzame verandering van zorg die we voorstaan, denken we ook andere medewerkers
nodig te hebben. Daar waar zorgtechnologie
de cliënt en medewerker gaat ondersteunen,
hebben we meer IT-specialisten nodig om
de technologie vorm te geven, up-to-date
te houden en door te ontwikkelen. Daar
waar we cliënten samen willen laten wonen
en leven, hebben we mogelijk meer social
workers nodig naast zorgprofessionals dan
zoals nu verpleegkundigen, verzorgenden
en helpenden. Wij denken dat onze functiemix de komende jaren zal gaan wijzigen.
De huidige coronacrisis heeft ons laten zien
dat de toegevoegde waarde van andere
professionals (bijvoorbeeld onze Eftelingmedewerkers) onze kijk op zorg en dienstverlening beïnvloed. Door op zoek te gaan hoe
medewerkers het meest van toegevoegde
waarde kunnen zijn in het brede palet zorg
en dienstverlening, denken wij ons te kunnen
onderscheiden. Een flow van vernieuwing
en verduurzaming zal helpend zijn, naast
een pakket van goede arbeidsvoorwaarden.
Deze arbeidsvoorwaarden zullen een goede
balans moeten hebben met de levensfase,
leefstijl en mogelijkheden voor persoonlijke
groei om als werkgever echt aantrekkelijk te
zijn. Nieuwe generaties kiezen voor flexibiliteit
en diversiteit boven zekerheid, is onze verwachting.

Te ondernemen stappen:
• Anders werken vraagt om andere
expertises, zorg voor de juiste
medewerker op de juiste plek;
• Het goed doorleven van de strategie
en waarden van Mijzo bij alle
medewerkers en meetbaar maken
hoe de organisatie zich hierin
ontwikkelt;
• Durf het verschil te maken, door
een goede mix van vast en flexibel
personeel;
• Kies voor levensfase bewust
personeelsbeleid. De tijd van one size
fits all ligt achter ons.
• We verruimen de arbeidsmarkt door
een nieuwe balans in aantallen
zorgprofessionals en niet zorgprofessionals.
• We zorgen voor een optimaal
leerklimaat op alle plekken in de
organisatie, zodat binnen een paar
jaar een verdubbeling van het aantal
leerlingen mogelijk wordt.
• We brengen meer diversiteit aan in
het personeelsbestand door actieve
arbeidsmarktcommunicatie naar
doelgroepen welke we nu in mindere
mate aan ons verbonden weten.
• Taakdifferentiatie wordt ingezet ten
behoeve van de schaarse beroepen.
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Samen het verschil maken
We willen actief bijdragen aan activiteiten
die voorkomen dat ouderen zorgafhankelijk
worden. Dat kunnen we niet alleen. Het
vraagt in de eerste plaats wat van de
ouderen zelf en de mensen die dichtbij
hem staan. De cliënt bepaalt wat hij
nodig heeft. Het vraagt vervolgens van
zorgorganisaties en andere ketenpartners
goed samenwerken met als doel langdurige
zorg te voorkomen en uit te stellen en de
cliënt op het juiste moment, op de juiste plek
te ondersteunen. Daar waar de ACM nu nog
stuurt op keuzevrijheid vanuit de gedachte
van marktwerking, zal samenwerken in
plaats van concurreren meer dominant en
noodzakelijk worden.
Het is belangrijk dat de wensen van de
burger/cliënt in de keten bekend zijn en
worden gerespecteerd (advanced care
planning).

Te ondernemen stappen:
• We zijn zorgvragen voor door
verdere samenwerking met partners
waardoor gezondheidsproblemen
gesignaleerd voorkomen of beperkt
kunnen worden;
• We organiseren samen met anderen
een loket waar ouderen met vragen
domeinoverstijgend geholpen worden
(regionale coördinatiefunctie);
• We organiseren over de grenzen van
(zorg)sectoren heen;
• Binnen de regio ontwikkelen we de
juiste zorg op de juiste plek op het
juiste moment. We werken samen
aan arbeidsbesparende technologie,
behoud van medewerkers over de
organisatie- en sectorgrenzen heen,
vernieuwend onderwijs en het eigen
maken van technologische inzet;
• We verbinden ons aan landelijke
netwerken en opleidings- en
kennisinstituten om onze koplopers rol
te versterken;
• Mijzo werkt met niet-zorgprofessionals
en zorgprofessionals samen binnen
de eigen organisatie, en werkt samen
met andere organisaties in de keten;
• Ontwikkelen passende regionale
governancestructuur om
bovenstaande ook mogelijk te maken.
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Met lef ontdekken
In ons fusiedocument hebben we
innovatie en vernieuwing als apart
onderdeel genoemd om het de focus
te geven die het ook nodig heeft. Alleen
kan dit niet los gezien worden van alle
andere ontwikkelingen, omdat het
daar onlosmakelijk mee verbonden is.
Gaandeweg de harmonisatie wordt steeds
meer duidelijk dat we de integratie en
transformatie als een programma moeten
gaan aanvliegen. Hiermee willen we de
doorontwikkeling van onze organisatie
versnellen en verduurzamen. Het bepalen
en uitzetten van de strategie is de eerste
stap in dit proces. We willen samenhang
creëren in al hetgeen we doen en dit in een
logisch proces wegzetten, waarbij we oog
hebben en houden voor de draagkracht en
draaglast van de organisatie. Vernieuwing
kost tijd, vraagt om loslaten van oude
gewoonten en werkwijze. Daarnaast zijn we
aan het verbouwen terwijl de “winkel” open
is, in een tijd die door de Corona pandemie
al onder druk staat. Door stap voor stap
onze organisatie mee te nemen, en het
traject planmatig aan te vliegen hopen
wij duidelijkheid en rust te bieden om de
stappen te zetten. De sociale innovatie
waar we voor staan, staat niet los van de
technologische innovaties. Bij de sociale
innovatie nemen we cliënt en medewerker
mee in het veranderende zorglandschap en
wat dit voor hun betekent. Duurzaamheid,
vastgoed, positieve gezondheid zijn
hier onderdelen van. Bij technologische
innovaties zoeken wij steeds naar
technologie die zelfredzaamheid van cliënt
vergroot en de (administratieve) druk van
medewerkers beperkt. Daar waar dat leidt
tot daadwerkelijke tijdwinst (naast ervaren
kwaliteit) zullen de opbrengsten terug
moeten vloeien om de nevenkosten ook te
kunnen financieren.

Te ondernemen stappen:
• De harmonisatie en transformatie
planmatig aanpakken, te beginnen
met de strategie;
• Duidelijke communicatie welk
onderdeel wanneer aan de orde komt;
• Daar waar mogelijk technologie
inzetten ter verhoging van kwaliteit
en zelfredzaamheid, passend binnen
de financiële kaders en gericht op het
oplossen van de zorgkloof:
• Ontwikkelen van een goede
infrastructuur binnen en tussen
organisaties;
• Grootschalige inzet van bewezen
technologieën die burger, cliënt en
medewerker eenvoudig faciliteren;
• Investeren in digitaal vaardige
medewerkers;
• Radicale Vernieuwing als vliegwiel
gebruiken voor ontbureaucratisering/
loslaten van overbodige regelgeving.
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Bedrijfsvoering
Met het oog op de transformatie van
de ouderenzorg zal ICT en technologie
medewerkers vervangen en cliënten meer
zelfredzaam maken. Beiden is nodig gezien
de zorgkloof. Beiden is nodig voor de
betaalbaarheid van de zorg en voor een
gezonde bedrijfsvoering. Duurzaamheid
wordt een leidend principe. Duurzaamheid
gaat over het verkleinen van de ecologische
impact op onze leefomgeving en over
waardecreatie voor mens en maatschappij
nu en op de lange termijn. Mijzo wil zorg
leveren die toekomstbestendig is, zowel
ecologisch, economisch als in sociaal
opzicht. De transformatie van de zorg vraagt
investeren in innovaties. Duurzaamheid
vraagt investeren in gebouwen, maar
ook verantwoord omgaan met verspilling
en energie, de leefbaarheid vergroten,
investeren in een schonere en veiligere
leef- en werkomgeving voor cliënten en
medewerkers.
Randvoorwaardelijk voor al deze
ontwikkelingen is een gezonde
bedrijfsvoering. Dan alleen kunnen we
groeien naar een organisatie die klaar is
voor de toekomst.

Te ondernemen stappen:
• Zicht houden op de belangrijkste
processen middels adequate
bedrijfsinformatie;
• Basisuitgangspunten invoeren
aan de bron, terugdringen van
administratieve lasten;
• Een optimale technologische
ondersteuning voor cliënt en
medewerker, door middel van een
PGO en ECD bijvoorbeeld;
• Aanwezigheid van een
risicomanagentsysteem en
forecasten op resultaat en andere
relevante ratio’s;
• We gaan op zoek naar een
waardegedreven systeem om
kort-cyclisch wijzigingen in onze
organisatie op kwalitatief, financieel
en ander gebied te signaleren en bij
te sturen. Zo willen we samenhang
borgen in de organisatie, optimaal
inspelen op externe ontwikkelingen
en zicht houden op de transformatie
binnen de eigen organisatie;
• Doorontwikkeling van een duurzame
organisatie.
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Slotwoord
De grote zorgkloof en de vastgelopen zorgdriehoek
(kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid) zorgen
voor grote maatschappelijke uitdagingen. Is de ingezette
koers voldoende of, zoals de voorzitter van onze raad van
toezicht zich afvraagt: zijn deze polderdijkjes voldoende
om de tsunami het hoofd te bieden?
Kan het huidige stelsel deze grote veranderingen aan?
Landelijk wordt er veel over gesproken. Het is complex, een
oplossing is niet makkelijk. Hoe deze ontwikkelingen zich
landelijk gaan ontwikkelen is nog onduidelijk. Wij hebben
geprobeerd de organisatie in te richten op een wijze die
altijd een bijdrage zal leveren aan de uitdagingen waar
we voor staan.
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Bijlage 1

DESTEP Algemeen
DESTEP

Demografische ontwikkelingen
Bevolking

Nederland telt zo’n 17,4 miljoen inwoners (kwartaal 1, 2020). De bevolking van
Nederland is in het eerste kwartaal van 2020 minder hard gegroeid dan in
hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Er kwamen 15,5 duizend mensen bij, 8,7
duizend minder dan in het eerste kwartaal van 2019. Vooral in maart kwamen
er weinig inwoners bij. Zo nam bijvoorbeeld het aantal immigranten af.
Daarnaast lag het aantal mensen dat emigreert al vanaf begin 2020 hoger
dan het jaar ervoor (CBS, 2020).
Volgens de CBS prognose uit eind 2019 zal de Nederlandse bevolking
naar verwachting de komende decennia blijven groeien. In 2024 bereikt
het inwonertal naar verwachting de 18 miljoen, in 2039 de 19 miljoen. De
prognosecijfers zijn wel met onzekerheden omgeven. Zo kan het aantal
migranten van jaar tot jaar bijvoorbeeld sterk fluctueren (CBS, 2019).

Bevolkingsgroei 2000-2050 | Noord-Brabant

DESTEP

Demografische ontwikkelingen
Vergrijzing en ontgroening

Nederland krijgt te maken met een ‘dubbele vergrijzing’: binnen de groep
65-plussers neemt vooral het aandeel 80-plussers sterk toe. Het aantal
80-plussers zal naar verwachting toenemen van 0,8 miljoen eind 2019
naar 1,2 miljoen in 2030. In 2040 worden 1,6 miljoen 80-plussers verwacht,
een verdubbeling ten opzichte van nu. De leeftijdsgroep 65- tot 80-jarigen
bestaat momenteel uit 2,6 miljoen personen. In 2030 zal waarschijnlijk de
3 miljoen gehaald worden. Volgens de prognose neemt deze groep toe tot
bijna 3,3 miljoen rond 2038 waarna een afname wordt verwacht. Het aandeel
65-plussers in de bevolking stijgt van 19 procent eind 2019 naar een maximum
van bijna 26 procent rond 2040 (CBS, 2019).

Grijze en groene druk | Noord-Brabant

Minder 20- tot 65-jarigen
Het aantal personen van 20 tot 65 jaar is momenteel 10,2 miljoen en dat aantal
stijgt naar verwachting tot 10,5 miljoen in 2025. Vanaf 2025 wordt een daling
verwacht, tot 10,1 miljoen rond 2040. Daarna stijgt het waarschijnlijk weer tot 10,6
miljoen in 2060 (CBS, 2019).
Ontgroening
Het aantal 0- tot 20-jarigen blijft in de toekomst waarschijnlijk rond 4 miljoen.
Dit is ongeveer 21 procent van de bevolking. Het aantal personen van 0 tot 20
jaar zal 3,8 miljoen zijn in 2020 en 4,1 miljoen in 2040 (CBS, 2019).

DESTEP

Demografische ontwikkelingen
Migratie

Op 1 mei 2020 had 24,4 procent van de bevolking een migratieachtergrond
in Nederland (23.6% in 2019). Daaronder vallen zowel mensen die in het
buitenland zijn geboren (de eerste generatie), als degenen die in Nederland
geboren zijn en van wie ten minste een van hun ouders immigrant was (de
tweede generatie). De herkomstlanden zijn heel divers, en de migranten zijn al
heel lang of nog maar kort in Nederland.
Van de totale Nederlandse bevolking heeft 10,5 procent een westerse
migratieachtergrond en 13,8 procent een niet-westerse migratieachtergrond.
Van de personen met een migratieachtergrond is 46,3 procent in Nederland
geboren en behoort daarmee tot de tweede generatie.

Verdunning

Het aantal huishoudens op 1 januari 2019 bedroeg ruim 7,9 miljoen. De groei
van het aantal huishoudens wordt veroorzaakt door de sterke toename van het
aantal eenpersoonshuishoudens (3 miljoen in januari 2019).
Het aantal gezinnen en jonge huishoudens zullen vrijwel overal afnemen.
Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe want mensen gaan later
samenwonen of helemaal niet meer. Vrouwen krijgen op latere leeftijd kinderen
en krijgen er ook minder dan in het verleden. Meer mensen gaan scheiden en
gaan weer alleen wonen (Sectorinstituut Openbare Bibliotheken, 2014).

DESTEP

Economische ontwikkelingen
Economische groei

De vooruitzichten voor de Nederlandse economie in de periode 20202022 staan nu volledig in het teken van de Covid-19-pandemie en de
overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

2022-2025: herstel zet door
De coronacrisis laat ook
op de wat langere termijn
flinke sporen na in de
Nederlandse economie.
Het herstel dat inzet in
2021 zal niet alle schade
ongedaan maken

Verkenning middellangetermijn (MLT)

2022
2025

De MLT verkent de economische ontwikkeling in de
komende regeerperiode

Economische ontwikkeling

is een bouwsteen
voor nadenken over
beleid in 2022-2025

is de basis voor de doorrekening
van verkiezingsprogramma’s
van politieke partijen

Arbeidsmarkt

Onzekerheid

De economie herstelt in de komende
jaren en komt uit boven het niveau van
2019, maar loopt verlies niet helemaal in

De werkgelegenheid neemt toe,
gedreven door herstel. Wel zal er
verschuiving zijn tussen sectoren
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die het volgende
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DESTEP

Sociaal-culturele ontwikkelingen
Stijgend opleidingsniveau

Het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking stijgt al jaren. Het aandeel
met alleen basisonderwijs is ten opzichte van 2010 weinig veranderd en ligt
in 2019 op 9 procent. Degenen met als hoogst behaald onderwijsniveau
havo of vwo of een opleiding op het niveau mbo-2, -3 of -4 vormen met 38
procent nog steeds de grootste groep. Dit percentage is de afgelopen tien jaar
nauwelijks veranderd (Onderwijs, 2019).
Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals flexibilisering en automatisering,
zorgen ervoor dat de benodigde vaardigheden voor een baan steeds minder
hetzelfde blijven in de tijd. Werknemers moeten daarom blijvend flexibel zijn in
carrièreverwachtingen en snel inspelen op veranderingen. Het is belangrijk dat
zij hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. Een leven lang leren wordt
steeds belangrijker. Door de digitalisering is de manier waarop men kan leren
veranderd en is aanbod gemakkelijker toegankelijk geworden, onafhankelijk
van tijd en plaats.
De tevredenheid over het eigen leven is hoog, al zien we wel een toename
van eenzaamheid, vooral onder 75-plussers. Ondanks de tevredenheid met
het eigen leven zijn er ook zorgen over het werk, de coronacrisis, welvaart en
welbevinden. Dit omdat de coronacrisis niet alleen een gezondheidscrisis is,
maar ook een economische- en sociale crisis die ingrijpt in eenieders leven.

DESTEP

Technologische ontwikkelingen
De vierde industriële revolutie | Industrie 4.0

De wereld om ons heen wordt steeds slimmer door de razendsnelle
technologische ontwikkelingen. Dit brengt veranderingen en een hoge mate
van onzekerheid met zich mee. Waar het in de derde industriële revolutie ging
om de komst van computers en digitalisering, gaat het nu om een combinatie
van ontwikkelingen uit verschillende industrieën (Rifkin, 2013).

Vierde industriële revolutie

Industrie 4.0 in vogelvlucht
Even wat technologische ontwikkelingen op een rij die een bijdrage leveren aan
de revolutie 4.0: Cloud computing; Blockchain; Internet of Things (IOT); Artificial
Intelligence (AI); Extended Reality (o.a. Virtual Reality en Augmented Reality);
3D printing; Quantum computing (supersnelle supercomputers); Robotica en
Next Generation Communication Networks (5G en LoRa).
In de vierde industriële revolutie ontwikkelen technologieën zich exponentieel
in plaats van lineair en zullen ze steeds meer met elkaar verweven raken.
Netwerken, platforms, apparaten, systemen en mensen zijn allemaal met elkaar
verbonden.
Voorbeeld Internet of Things (IoT)
Het Internet of Things (IoT) bestaat uit apparaten met sensoren en software,
die in verbinding staan met het internet en met elkaar. Mobiel internet,
sociale netwerken en het ‘Internet of Things’ leiden tot hyperconnectiviteit.
Alles en iedereen staat met elkaar in contact en informatie is altijd, overal
en onmiddellijk beschikbaar. Tegelijkertijd leidt dit tot een extreem grote
hoeveelheid data. Slim analyseren en combineren van al die data leiden tot
nieuwe inzichten en betere informatie, op grond waarvan nieuwe producten,
diensten en business modellen worden ontwikkeld. Er is een grote behoefte aan
methoden om Big data te ontsluiten, doorzoeken en beheren. Denk bijvoorbeeld
aan standaarden, filters, analyse-, opslag- en zoektechnieken en aan de
beveiliging van alle gegevens (TNO, 2015).
IoT kent een groot aantal toepassingsdomeinen, zoals in de gezondheidszorg
(eHealth, wearables, quantified self) waarin allerlei processen geautomatiseerd
verlopen (Smart building).

DESTEP

Technologische ontwikkelingen
Technologische ontwikkelingen ten dienste van de mens

Met de ontwikkeling IoT hangen andere ontwikkelingen samen, zoals
kunstmatige intelligentie (KI). De komende jaren verkrijgen veel applicaties een
vorm van KI. Bij kunstmatige intelligentie gaat het om machines die intelligent
gedrag of acties vertonen. Hier vallen machines onder die op een zeker niveau
kunnen redeneren en beslissen, die natuurlijke taal begrijpen en kunnen
gebruiken, die zelfstandig nieuwe dingen kunnen leren (TNO, 2015).
Dergelijke intelligente softwaresystemen zijn steeds meer terug te zien op
de werkplek, bijvoorbeeld in de vorm van een virtual customer assistant.
Het is belangrijk om deze innovatie te zien als een manier om de menselijke
activiteit te vergroten, niet om deze te vervangen. Bijvoorbeeld apparaten die
semiautomatisch of automatisch taken uitvoeren zonder supervisie, zoals in de
landbouw, schoonmaak of gezondheidszorg (Gartner, 2017).
Veel technologische ontwikkelingen staan in het teken van dienstverlening
aan de mens. Ze moeten processen en taken versimpelen, inzichtelijk maken
en efficiënt maken. Ontwikkelingen op dit gebied zijn bijvoorbeeld blockchain
technologie, robotica, het gebruik van big data, mixed reality en vergaande
digitalisering waarbij gegevensverwerking plaats vindt via de Cloud en Edge.

Effect op de arbeidsmarkt en onderwijs

Nieuwe technologieën zorgen voor verandering van producten en diensten,
verwachtingen en organisaties. Zo veranderen sectoren en functies en
veranderen competenties. Door de vierde industriële revolutie moet kennis en
competenties ook worden aangepast. Ook deze technologische ontwikkelingen
beïnvloeden het werk.
Naast de introductie van technologieën zoals Clouddiensten, big
data, 3D-printen en robotica, is er sprake van het overnemen van
productieprocessen door machines en de digitalisering van bedrijfsprocessen
en dienstverlening (PWC 2015). Technologie maakt werk makkelijker maar
maakt sommige functies overbodig. Er ontstaan ook nieuwe beroepen. Banen
en functies veranderen, terwijl nieuwe beroepen ontstaan. Technologische
ontwikkelingen vragen dan ook een andere denkwijze van werkgevers,
werknemers en de overheid. De benodigde skills veranderen en een leven lang
ontwikkelen wordt daarom steeds belangrijker.
Onzeker is wat het effect van deze steeds verdergaande technologische
ontwikkelingen zal zijn op de arbeidsmarkt. Technologie zal een onlosmakelijk
onderdeel (moeten) worden van elke (zorg)opleiding. Dit heeft consequenties
voor HR(-instrumentarium) binnen zorgorganisaties en het werken in de
zorgteams. Zorgteams zijn dan beter in staat zelf (innovatieve) mogelijkheden
te zien en te implementeren.

DESTEP

Technologische ontwikkelingen
Effect op zorg

Nieuwe technologieën zorgen onder andere voor veranderingen in het stellen
van betere en snellere diagnoses, het beter/gerichter kunnen behandelen,
het beter kunnen inzetten op preventie en het bevorderen van welzijn door
app’s die hierop inspelen (met hun voorspellende kracht op basis van Big
Data). Het contact met de cliënt zal op andere wijze dan tot nu toe tot stand
komen waardoor fysieke plaatsen deels kunnen komen te vervallen (thuis
is veel meer mogelijk). Technologie dient ook het gemak (of het voorkomen
van ongemak) en door onder andere robotica en slimme sensoren wordt
het makkelijker om langer zelfstandig te blijven. (Administratieve) processen
worden verder geautomatiseerd en, daar waar aan de orde, meer en meer in
de keten gekoppeld zodat het efficiënter ter beschikking staat aan de inwoner
van Nederland.

DESTEP

Ecologische ontwikkelingen
Ecologische ontwikkelingen zijn ontwikkelingen op het gebied van grondstoffen,
energie, klimaat en milieu.

Emissie koolstofdioxide

Grondstofbehoefte stijgt en klimaat adaptie is nodig

Met de groei van de wereldbevolking en de mondiale welvaart neemt de vraag
naar natuurlijke grondstoffen zoals water, energie, mineralen, metalen en
voedsel toe. Er is echter een beperkte hoeveelheid grondstoffen beschikbaar.
De economische impact wordt vergroot door de onderlinge afhankelijkheid
tussen klimaatverandering en grondstoffen schaarste, met grote invloed
op voedsel- en waterproblematiek. Ook Nederlandse bedrijven worden
geconfronteerd met klimaatverandering en grondstoffenschaarste (PWC,
2018). Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte
en overstromingen toe. Het is van groot belang dat Nederland zich aanpast
aan deze veranderingen, een klimaatadaptie (Delta commissaris).

Stimulans gebruik alternatieve technologiëen en energie

Internationale afspraken stimuleren het gebruik van alternatieve energie en
beogen een reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen en de emissie
van schadelijke stoffen. Milieuwetgeving en consumentenvoorkeur leiden tot
hogere eisen aan productie en voedselkwaliteit. Maatschappelijk verantwoord
ondernemen wordt steeds belangrijker.

DESTEP

Ecologische ontwikkelingen
Energietransitie

Om aan de afspraken van de klimaatdoelen van Parijs (2015) te voldoen
moet Nederland overstappen van fossiele brandstoffen op duurzame
energiebronnen zoals zon en wind. Duurzame energie gaat over energie uit
natuurlijke bronnen zoals biomassa, zon, wind, bodem en water.
Nederland wil in 2030 al doelen halen zoals dat 70 procent van alle elektriciteit
uit hernieuwbare bronnen komt. Dat gebeurt met windturbines op zee, op land
en met zonnepanelen op daken en in zonneparken. En dat 49 procent minder
broeikasgassen worden uitstoten dan in 1990. In Nederland willen we dat vooral
bereiken door minder CO2 uit te stoten (RVO).

Deeleconomie en circulaire economie in opmars

Door digitalisering ontstaat een beweging naar de zogenoemde deeleconomie,
waarin het belang van het bezit van producten afneemt en consumenten in
toenemende mate producten delen. Een fenomeen dat ook wel ‘collaborative
consumption’ wordt genoemd. De circulaire economie is een economisch
systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen
te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren. Een van de
belangrijkste succesfactoren is (cross-sectorale) ketensamenwerking gericht
op het creëren van meervoudige waarde. Hierbij vermeerdert niet alleen de
economische waarde van alle bedrijven in de keten, maar ook de ecologische
en sociale waarde (MVO Nederland, 2018). Nederland werkt toe naar een
Circulaire Economie in 2050. Hierin staat het hergebruik van materialen,
herbestemmen van producten en besparen van grondstoffen centraal. Een
efficiëntere omgang met grondstoffen, materialen, producten en afval.

DESTEP

Politiek-juridische ontwikkelingen
De wereldorde verandert

De wereld is ondoorzichtiger geworden. Het betreft niet alleen de economische
en geopolitieke verschuiving oostwaarts, maar ook onzekerheid over de
opstelling van de VS op vele terreinen, het assertieve gedrag van landen
als Rusland, Iran en Noord-Korea, evenals de dreiging van bijvoorbeeld een
handelsoorlog, de dreiging van het internationale terrorisme, de vluchtelingenen migratiecrisis en de gevolgen van klimaatverandering. Ook op Europees
vlak zijn er verschuivingen. Na een periode waarin solidariteit tussen lidstaten
op de proef is gesteld door gebeurtenissen met grote consequenties (de
economische crisis, de migratiecrisis en het Britse besluit tot een vertrek uit de
Unie), zoekt de Europese Unie naar een vernieuwende, toekomstbestendige
samenwerking (Ministerie van Buitenlandse Zaken, 2018). Zorgt de coronacrisis
straks voor een nieuwe wereldorde? De wereld is in de ban van het coronavirus.
Grenzen gaan dicht, handelsverkeer wordt stilgelegd en burgers wordt
geboden zo veel mogelijk thuis te blijven. Het lijkt ieder voor zich. Wat is er nog
over van globalisering? Een verenigd Europa? En gezamenlijke mondiale doelen
zoals het bestrijden van de klimaatcrisis?
Hoewel de coronacrisis in eerste instantie de ongelijkheid in de wereld en
gespannen betrekkingen alleen maar vergroot, gaan er ook geluiden op dat
de coronacrisis voor meer gelijkwaardigheid en samenwerking in de wereld
kan gaan zorgen. “Hopelijk leidt deze crisis tot nieuwe sociale, economische
en ecologische verhoudingen, meer samenwerking en solidariteit. Stimuleer
lokale productie en een eerlijkere productie keten, zorg voor een doorstart
in de groene transitie, verkort de werkweek en voer een basis inkomen in,
herwaardeer vitale beroepen zoals verplegers en onderwijzers, investeer in
een sterk en sociaal gezondheidsstelsel, enzovoorts. Er zijn goede ideeën
genoeg. Hopelijk worden die kansen aangegrepen, maar hoe het er nu uitziet
ben ik daar minder positief over”, zegt De Graaff (universitair hoofddocent
Internationale Betrekkingen) (VNU, 2020).

Politieke verhoudingen

De verhoudingen tussen lokale, landelijke en Europese politiek veranderen.
Gemeenten hebben meer taken vanuit het Rijk gekregen die zij op lokaal
niveau moeten uitvoeren en vormgeven. Tegelijk ontstaat meer versnippering
in het politieke landschap. Het aantal (lokale) partijen dat zitting heeft in de
colleges en gemeenteraad neemt landelijk toe. De diversiteit aan standpunten
en belangen betekent dat continuïteit in beleid op middellange termijn niet
langer een vanzelfsprekendheid is (Marc van der Meer, 2019). De komende
verkiezingen zullen mogelijk een richting aangeven.

De macht richting burger

Door moderne communicatietechnieken organiseren mensen zich
gemakkelijker op informele wijze rondom bepaalde (politieke) thema’s
of interesses. Gevolg is dat er andere machtsverhoudingen ontstaan. Via
belangenverenigingen en andere verbanden oefenen burgers invloed uit
op het beleid. Waar voorheen de samenleving was gestructureerd rondom
instituten, is nu een verschuiving te zien naar structuren rondom het individu
en de community buiten deze instituten om: een verschuiving die ook wel een
‘democracy from below’ wordt genoemd. In zo’n samenleving, waarin invloed
steeds meer vanuit de gemeenschap zelf en van onderaf wordt georganiseerd,
spelen onderlinge connecties, kennisdeling en samenwerking een steeds
belangrijkere rol (Sectorinstituut Openbare Bibliotheken, 2014).

DESTEP

Politiek-juridische ontwikkelingen
Behoefte om ZZP’ers terug te dringen

Het kabinet wil de groei van het aantal zzp’ers in ons land tegengaan. Het
kabinet zou daarom af willen van fiscale voordelen zoals de zelfstandigenaftrek,
de startersaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Ook wil het kabinet het minder
aantrekkelijk maken voor werkgevers om zelfstandigen in te huren (werken20,
2018). Werkgeversorganisatie AWVN wil daarnaast dat zzp’ers en ondernemers
een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgen. Of dit gaat gebeuren
is maar zeer de vraag omdat burgers meer eigen regie willen hebben op werk,
inkomen en vrije tijd.

