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De politiek, landelijke belangenbe-
hartigingsorganisaties en regionale 
organisaties en platformen buigen zich 
doorlopend over de ontwikkelingen en 
uitdagingen die de ouder wordende 
samenleving met zich meebrengt. Mijzo 
heeft zich laten inspireren door hun 
schetsen en mogelijke oplossingsrich-
tingen. 

Mijzo wil aanjager zijn in de transfor-
matie die nodig is. Niet als doel op zich, 
maar omdat wij denken dat de oplos-
singen vooral vanuit de cliënt/zorg-
vrager en het eigen netwerk, regionale 
samenwerkingen en de zorgorganisaties 
zelf moeten komen.

In het voorjaar van 2021 is de maat-
schappelijke opdracht van Mijzo gefor-
muleerd met inbreng van hoger- en 
middenmanagement, vakgroep, cliën-
tenraad, ondernemingsraad en raad 
van toezicht. In de maatschappelijke 
opdracht zijn zes actielijnen vastge-
legd, die richting geven aan doelen en 
acties van Mijzo. Gedurende de zomer 
is, met inbreng van diezelfde groe-
pen, de maatschappelijke opdracht 

Iedereen wil ouder worden, niemand wil oud zijn
We leven in een ouder wordende samenleving. Nederland ziet er over tien jaar anders uit dan nu: we 
vergrijzen en ontgroenen. Noord-Brabant nog meer dan de rest van het land. Dit heeft impact op veel 
aspecten van de samenleving: op de bevolkingsopbouw, sociale structuren, politieke keuzes, financiële 
verhoudingen, de woningmarkt, het onderwijs en op de zorg. In de ouderenzorg wordt zichtbaar dat het 
personeelsbestand verouderd, een groot deel de komende jaren uitstroomt vanwege het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd, de instroom kleiner is dan wat de toenemende vraag aan (complexe) zorg 
nodig heeft en het aantal mantelzorgers afneemt. Dit alles zet het huidige systeem van de ouderenzorg 
voor wat betreft toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid enorm onder druk. 

van Mijzo vertaald naar een strategie 
voor de jaren 2021-2024. Hierin worden 
de actielijnen uit de maatschappelijke 
opdracht op organisatieniveau gecon-
cretiseerd in te ondernemen stappen en 
een planning. Dit vormt de leidraad voor 
toekomstige kaderbrieven. De maat-
schappelijke opdracht en de strategie 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Op basis hiervan gaan clusters, loca-
ties en teams aan de slag om concrete 
jaarplannen te schrijven.

De rode draad door alles heen is dat 
Mijzo iedere oudere in Nederland zal 
stimuleren om thuis te blijven wonen, 
eigen keuzes te blijven maken en zo 
lang mogelijk zelfstandig en onafhan-
kelijk van zorg te blijven, met behulp van 
het eigen netwerk. Mijzo zet daarom in 
op een actieve voorbereiding op het 
ouder worden, op het faciliteren van 
community care, en het leveren van 
aanvullende professionele, multidisci-
plinaire, complexe zorg als dat nodig 
is, thuis of in één van de locaties in ons 
werkgebied.

Mijzo stimuleert dat iedere (zorg)
medewerker deskundigheid opbouwt 
in het vak en plezier heeft in het werk, 
een houding gericht op openheid en 
samenwerken heeft en een dosis lef 
heeft om te ontdekken met welke cre-
atieve en innovatieve oplossingen we 
de uitdagingen die op ons pad komen 
het beste tegemoet kunnen treden. En 
dat alles terwijl we gewoon elke dag 
ons werk doen. Gemakkelijk wordt het 
dus niet. Het zal gaan over veranderen, 
verlies, onzekerheid, angst, rechten en 
plichten. Over het benoemen van gren-
zen aan en het loslaten van de maak-
baarheid van zorg. 

Wij zien de toekomst echter met ver-
trouwen tegemoet omdat we een 
gezonde basis hebben, het nieuwe 
kansen en mogelijkheden biedt en we 
geloven in het potentieel en de veer-
kracht van elk mens en de samenleving 
als geheel. 

Annet, Mireille en John
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De maatschappelijke ontwikkelingen anno 2021

We leven in een ouder wordende samen-
leving. En hoewel niemand de toekomst 
kan voorspellen, kunnen we wel beden-
ken welke implicaties dit heeft en hoe we 
kunnen anticiperen. 

In figuur 1 worden de belangrijkste ontwik-
kelingen voor de ouderenzorg geschetst. 
Nederland vergrijst en laat een forse 
toename van het aantal mensen boven 
de 65 jaar zien. Dit betekent dat de ver-
houding van het aantal werkenden ten 
opzichte van het aantal niet-werkenden 
verschuift. Was deze verhouding in 1990 
nog 5:1 (5 werkenden op elke niet-wer-
kende), in 2040 is dit 2:1. Bovendien zien 
we dat in 2030 een derde van het perso-
neel in de zorg uitstroomt. En hoewel de 
zorg ook een behoorlijke instroom kent, 
zal dit niet voldoende zijn om de stijgende 
vraag naar zorg te kunnen bedienen. De 
werkdruk neemt toe, terwijl het aantal 
mensen dat vrijwillige zorg kan bieden 
afneemt. 

We zien de samenleving snel verande-
ren: we worden ouder, we werken langer, 
we zijn tot op oudere leeftijd actiever. We 
maken keuzes en nemen op hoge leef-
tijd nog zelf beslissingen, ook als het over 
onze gezondheid en onze zorg gaat. 

In Nederland heeft momenteel iedereen 
met een indicatie van het Centrum Indi-
catiestelling Zorg (CIZ) recht op zorg. 
Wanneer het aantal ouderen met een 
hulpvraag toeneemt, zal de toegankelijk-
heid onder druk komen te staan. 

De oude Grieken zeiden het al: “Panta 
rhei”, ofwel alles stroomt. Dit bete-
kent zoveel als: niets blijft hetzelfde, 
alles is voortdurend in beweging. Als 
persoon, als team en als organisatie 
moet je steeds kijken waar je staat en 
hoe jij je het beste kan verhouden tot 
de wereld om je heen. 

Op basis van het kwaliteitskader zorg 
dient deze zorg van een bepaalde kwa-
liteit te zijn. De kwaliteit in Nederland 
behoort op dit moment tot de top van 
de wereld, maar de vraag is of we in de 
toekomst nog kunnen voldoen aan deze 
vorm van kwaliteit. 

De grote vraag naar zorg en de hoge 
kwaliteitsstandaard maken dat de betaal-
baarheid van de zorg onder druk staat. Als 
we niets doen, stijgen de kosten van de 
zorg van 19 miljard euro (peil 2018) naar 
43 miljard euro in 2040. De vraag naar en 
de kosten van zorg van een grotere groep 
ouderen moeten door een kleinere groep 
werkenden worden opgebracht. 

Er dient flexibiliteit te komen in deze 
zorgdriehoek om de uitdagingen van de 
toekomst het hoofd te bieden.

Het is duidelijk dat de ontwikkelingen 
noodzaken tot veranderingen. Wij denken 
dat, alleen al gezien de tijdsdruk (het is 
immers zo 2040), dit geen aanpassingen 
aan de bestaande situatie zijn, maar dat 
het roer drastisch om moet. Zoals Rot-
mans al zei: “We leven niet in een tijdperk 
van veranderingen, maar in een verande-
ring van tijdperk.”. En de verandering van 
tijdperk vraagt om een transformatie in de 
ouderenzorg. 

We zullen echt andere, mogelijk onor-
thodoxe, keuzes moeten durven maken 
en bepaalde dingen opnieuw met elkaar 
moeten ontdekken en uitvinden. 
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Figuur 1  |  Ontwikkelingen ouderenzorg
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De richting waarin Nederland de oplossingen zoekt

Investeren aan de voorkant en 
bewustzijn vergroten
Het devies is om te investeren aan 
de voorkant (dat wil zeggen: voordat 
mensen instromen in de ouderen-
zorg) en in te zetten op bewustwor-
ding door:
• verantwoordelijkheid te blijven 

nemen;
• vitaal en gezond ouder te worden;
• woonvormen te kiezen die het 

mogelijk maken langer zelfstandig 
en onafhankelijk van zorg te blijven;

• gebruik te maken van innovaties 
om wonen en werken makkelijker te 
maken. 

Verantwoordelijkheid nemen, voor-
bereiden op het ouder worden en 
preventie
Wij willen allemaal zo lang moge-
lijk actief en vitaal blijven. Lang is 
de definitie van kracht geweest dat 
gezondheid de afwezigheid van ziekte 
was. Inmiddels zijn de principes van 
positieve gezondheid meer in zwang 
geraakt, die uitgaan van kwaliteit 
van leven, ondanks eventuele ziekte. 
Ouderen kunnen zich voorbereiden 
op het ouder worden en organiseren 
dat zij zo lang mogelijk zelfstandig en 
onafhankelijk van zorg blijven, met 
behulp van naasten en/of vrijwilligers. 
Overheden, aanbieders en financiers 
kunnen (preventie)programma’s 
mogelijk maken om dit te stimuleren 
en te ondersteunen. 

In Nederland wordt al enige tijd 
nagedacht over de ontwikke-
lingen van de ouder wordende 
samenleving, de uitdagingen 
die dit met zich meebrengt en 
de mogelijke oplossingen. Er is 
echter niet één enkele, zaligma-
kende, oplossing. De oplossing 
bestaat uit verschillende deelop-
lossingen, maar start wel met een 
integrale visie op ouderenzorg. 
Daar wordt op landelijk en regi-
onaal niveau hard aan gewerkt 
en samen in opgetrokken. Hierna 
worden de richtingen geschetst 
waarop wordt ingezet. 

De schaarste verdelen
Natuurlijk is het zaak dat we zoveel mogelijk 
van al het goede moeten zien te behouden. 
Maar de ontwikkelingen en hun consequen-
ties laten zien dat het onhoudbaar wordt. 
En hoe zorgen we er dan met z’n allen voor 
dat degenen die het echt nodig hebben, het 
meest kwetsbaar zijn, ook datgene krijgen 
dat zij nodig hebben? Hoe verdelen wij de 
schaarste zo goed mogelijk? 

Keuzes in woonvormen en faciliteiten
In deze voorbereiding op het ouder worden 
en zo lang mogelijk zelfstandig en onaf-
hankelijk van zorg blijven, kunnen ouderen 
nadenken over passende woonvormen en 
faciliteiten die deze woonvormen kunnen 
bieden. Wij zien steeds meer eigen initiatie-
ven ontstaan zoals geclusterd wonen met 
gebruikmaking van technologie om het 
wonen en leven van alledag makkelijker te 
maken. 

Innovaties om wonen en werken gemakkelij-
ker te maken
Oplossingen kunnen worden gezocht in het 
ontwikkelen, uitproberen, sneller en succes-
voller implementeren van (technologische 
en sociale) innovaties. Deze innovaties 
kunnen het wonen en leven van ouderen, 
en tegelijkertijd ook het werken van (zorg)
medewerkers, makkelijker maken. Door de 
inzet van (arbeidsbesparende) technologie 
kunnen zorgmedewerkers meer werkplezier 
ervaren en meer ouderen helpen. 
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De richting van Mijzo
Mijzo heeft in de maatschappelijke opdracht de richting aangegeven voor de organi-
satie. Uitgangspunten daarbij zijn de missie, visie, kernwaarden en besturingsfilosofie. 
Deze zijn ten opzichte van de maatschappelijke opdracht enigszins aangescherpt naar 
aanleiding van de strategische discussie die heeft plaatsgevonden.

Visie op medewerker en vrijwilliger 
In een open organisatie, waar je jezelf 
kunt zijn en waar je gezien en gewaar-
deerd 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 en vrijwilliger ben je 
gezond nieuwsgierig, heb je lef en leer je 
elke dag, van het werk en van je colle-
ga’s. Je wordt in de gelegenheid gesteld 
en ondersteund om te experimenteren, 
te blijven leren en ontdekken, omdat je 
zó als collega bijdraagt aan een toe-
komstbestendige werkomgeving en aan 
kwaliteit. Een soepele samenwerking 
tussen cliënten, naasten, medewerkers 
en vrijwilligers is essentieel. Jij bent ver-
antwoordelijk voor je eigen persoonlijke 
ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. 
Je bent trots op je werk, op Mijzo, op je 
team en op de toegevoegde waarde die 
je voor cliënten en hun omgeving hebt. 
Je kunt je identificeren met de plek waar 
je werkt. Meer dan in het verleden zullen 
medewerkers en vrijwilligers losgekop-
peld zijn van verpleeghuizen en aanwe-
zig zijn thuis, in bijzondere woonvormen 
of digitaal op afstand.  Dit werk doe je 
niet alleen. Je komt verder wanneer je 
samenwerkt. 

Missie 
Met een open, nieuwsgierige, blik naar 
de toekomst en vanuit de visie op posi-
tieve gezondheid, is Mijzo aanjager in 
de transformatie van zorg om ouderen 
zo lang mogelijk op eigen wijze vorm en 
invulling te laten geven aan hun leven 
thuis. Zodra dat niet meer lukt, zijn wij er 
om hen te ondersteunen en te begelei-
den. We zijn er voor ouderen, revalidan-
ten en mensen met chronische aan-
doeningen. Mijzo staat voor respectvolle 
aandacht. Aandacht voor mensen, voor 
ons werk en voor elkaar. Zo halen we het 
beste in elkaar naar boven.

Visie 
Ons leven leiden en ouder worden willen 
we op eigen wijze. Als daar professio-
nele ondersteuning bij nodig is, is Mijzo 
de juiste partner. Samen met cliënten, 
hun naasten, slimme technologie en in 
goede dialoog bieden we de gewenste 
ondersteuning en zorg. We zijn toonaan-
gevend in de expertises die wij bieden. 
We zijn aanjager in de noodzakelijke 
transformatie om de zorg kwalitatief 
goed, toegankelijk en betaalbaar te 
houden. We bieden onze medewerkers 
en vrijwilligers ruimte en stimuleren 
creativiteit, lef en persoonlijke groei en 
ontwikkeling. Alleen samen maken we 
het verschil. Elke dag weer.

Besturingsfilosofie  

De, aangescherpte, uitgangspunten van 
de besturingsfilosofie zijn: 
• Uitgangspunt is ondersteuning en 

zorg dicht bij de cliënt te organiseren. 
Op onderdelen waar expertise 
of efficiency van meerwaarde is, 
organiseren we zaken centraal.

• Het management is integraal 
verantwoordelijk en aanspreekbaar op 
afgesproken resultaten.

• De verantwoordelijkheden liggen zo 
laag mogelijk in de organisatie. Lei-
derschap is situationeel bepaald, bij 
voorkeur coachend en faciliterend. 
De transformatie van de zorg vraagt 
nadrukkelijk om sturing en leiderschap. 
We hebben maximaal twee manage-
mentlagen 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, ontdek-
ken, open, samen.

• We betrekken waar mogelijk belang-
hebbenden in advisering.

• We zijn wendbaar en flexibel.
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Kernwaarden 

De vier kernwaarden, de belangrijkste drijfveren voor de mores van Mijzo, zijn: 

Kernwaarde Cliënt Medewerker/vrijwilliger

Eigen Uw bestaan is van u en van 
niemand anders. U organiseert 
uw leven op uw manier, zoals u 
het graag ziet. Wij ondersteu-
nen u graag bij uw levensuit-
dagingen. U maakt daarbij uw 
eigen keuzes.

Jij bent zelfstandig en verant-
woordelijk. 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, samen met u kijken en 
ontdekken wat het leven nog in 
petto heeft en wat de mogelijk-
heden zijn.

Jij bent van nature nieuwsgie-
rig en je wordt in staat gesteld 
om creatieve oplossingen te 
bedenken om meerwaarde 
voor de cliënt te realiseren. 
Mijzo streeft daarbij naar inno-
vaties om cliënten en mede-
werkers/vrijwilligers goed te 
kunnen ondersteunen, en om 
onbekende en ongekende 
mogelijkheden voor de toe-
komst 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 cre-
atieve oplossingen. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor een 
goede dialoog die we op allerlei manieren met elkaar voeren.

Samen Samenwerken is tof en vanzelfsprekend. Met elkaar, cliënten, 
naasten, vrijwilligers, professionals en samenwerkingspartners, 
werken 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.

De zes actielijnen uit de 
maatschappelijke opdracht
In de maatschappelijke opdracht zijn de 
volgende zes actielijnen geformuleerd:

1. Actieve voorbereiding op het ouder 
worden 

2. Stimuleren van community care daar 
waar de cliënt is 

3. Met plezier naar het werk 

4. Samen het verschil maken 

5. Met lef ontdekken 

6. Gezonde bedrijfsvoering
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Actielijn 1

Strategische opgaven:
A.
Positieve gezondheid is ons leidend principe. Het accent ligt niet op 
ziekte of beperkingen, maar op gezondheid en mogelijkheden. Dit 
vertalen we in de herinrichting van ons zorgproces en in ons beleid. 

Kijk voor meer informatie op de website:
 www.iph.nl

B.
We nemen onze expertiserol in om Langer Actief Thuis te faciliteren 
en om dit in een zo vroeg mogelijk stadium aan te bieden. We doen 
dit met behandelaren, zorgmedewerkers, niet-professionals en tech-
nologie. Met behulp van een businesscase laten we zien dat dit op 
macroniveau zowel financieel interessant is als dat het ook één van 
de oplossingen is voor de uitdagingen van de toekomst.

C.
We verdiepen en verbreden onze expertises Huntington, Korsakov en 
gerontopsychiatrie om als kenniscentrum zo optimaal mogelijk te 
ondersteunen en hierin een rol te vervullen, regionaal of landelijk.

Mijzo is toonaangevend in de trans-
formatie van de zorg in de ouder 
wordende samenleving. We voegen 
waarde toe in de transformatie naar 
toegankelijke, betaalbare en op kwali-
tatief verantwoorde wijze ouder worden. 
Mijzo ontwikkelt, als inspirerende en 
leidende organisatie, een programma 
dat 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 
van zorg thuis blijven wonen. Het gaat 
om ‘Zelf blijven doen, tenzij…’. Dat is ook 
wat cliënten willen. Zij willen de vrijheid 
hebben om hun eigen leven zo lang 
mogelijk zelf te bepalen. Geïnspireerd 
door onder andere de quote van Kirsten 
Tinneveld ‘Maak de burger meester’ zal 
Mijzo cliënten en naasten wijzen op de 
mogelijkheden van Langer Actief Thuis. 

Actieve voorbereiding op het ouder worden De 
actielijnen 

verder 
uitgewerkt
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1
Actieve voorbereiding op 
het ouder worden 2021 2022 2023-2024

A Positieve gezondheid als 
leidend principe

• Theatervoorstelling/livestreams 
om bewustzijn te vergroten

• Communicatiecampagne om 
gedachtegoed te internaliseren 
in- en extern

• Inventarisatie welk beleid in- en 
extern aangepast moet worden 
aan de principes van Positieve 
Gezondheid

• Voorbereiden van herinrichting 
van ons zorgproces

• Dialoog, luisteren en aandacht 
voor de (potentiële) cliënt: 
Mijzo ziet mij. We zien de cliënt, 
hebben oprechte aandacht en 
bieden maatwerk (we kennen 
de klanttevredenheid)

• Nadrukkelijk stilstaan bij de 
laatste levensfase, advanced 
care planning en de ethische 
dilemma’s die daarin 
voorkomen

• Actieve dialoogsessie met 
ketenpartners en doelgroep over 
impact Positieve Gezondheid

• Afstemming met onderwijs 
om aansluiting van principe 
positieve gezondheid en actieve 
voorbereiding op het ouder 
worden te bevorderen

• Aanpassen van beleid op 
uitgangspunten van Positieve 
Gezondheid

• Herontwerp inrichting 
zorgproces voor en bij start 
zorgproces

• Keuze voorbereiden nieuw ECD

• Mate van internalisatie toetsen 
bij doelgroep en ketenpartners

• Implementeren aanpassing 
opleidingsbeleid

• Toezien op juiste uitleg nieuw/ 
veranderd beleid

• Herontwerp (tussentijdse)
evaluatie zorgproces en 
afsluiten zorgproces

• Implementeren nieuw ECD

B Expertiserol innemen om 
Langer Actief Thuis (LAT) te 
faciliteren (reablement)

Ontwikkelen van LAT programma 
voor diverse doelgroepen

• Uitrol LAT bij nieuwe cliënten 
extramuraal en kortdurend 
verblijf

• Aanpassen LAT programma 
voor intramuraal verblijf

Uitrol LAT intramuraal

C Verdiepen en verbreden 
van expertises

• Specialistische kennis en 
kunde inzetten als het niet 
meer zelfstandig lukt, thuis 
en in de locaties, met een 
focus op een aantal landelijk 
onderscheidende specialisaties 
(Huntington, Korsakov, 
gerontopsychiatrie)

• Inventarisatie op wat nodig 
is voor een landelijke status 
ten aanzien van een aantal 
expertises

• Verdere samenwerking in de 
keten en met stakeholders 
vanuit het gedachtegoed ‘cliënt 
aan het roer’

• Topcare en Doelgroep 
Expertisecentrum (DEC) ten 
aanzien van Huntington

• Start voorbereiding Topcare GRZ

• Regionaal Expertise Centrum 
Korsakov en Gerontopsychiatrie 
(REC)

• Topcare GRZ behaald
• Samenwerken met partners 

die kwalificatie D-Zep en NAH+ 
hebben

• Disciplines zoals Parkinson, 
wondzorg, etc. -waarvoor 
mogelijk geen kwalificatie 
bestaat- zelf verder ontwikkelen
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Actielijn 2

Strategische opgaven:
A.
We stimuleren ontwikkelingen om ouderen zo lang mogelijk thuis te 
laten wonen. Dit doen we door een actief aanbod van technologi-
sche en sociale innovaties beschikbaar te stellen aan de community 
om het zelfstandig leven te faciliteren.

B.
De zorgvraag binnen ons werkgebied vangen we op door samen-
werking met woningcorporaties en andere partijen, zonder dat we 
overgaan tot uitbreiding van de intramurale capaciteit.

C.
We werken intensief samen met lokale netwerken, en stellen onze 
locaties beschikbaar om samenhang en saamhorigheid in gemeen-
schappen te bevorderen.

Mijzo initieert en faciliteert brede com-
munity care, ofwel draagt bij aan een 
zorgzame samenleving, door samen 
met de juiste partners lokale initiatie-
ven te ontwikkelen en te ondersteunen 
om ouderen zo lang mogelijk zelfstan-
dig en onafhankelijk van zorg thuis te 
laten wonen. Denk bijvoorbeeld aan 
het ondersteunen van buurtinitiatieven 
zoals de ‘superbuuf’ en de ‘flatcoach’, 
alternatieve woonvormen tussen thuis 
en het verpleeghuis zoals woonvormen 
waarin jong en oud gemixt samen-
wonen en leven of een bredere inzet 
van vrijwilligers -zowel thuis als in de 
locaties- zonder dat de principes van 
community care daarmee worden 
ontkracht of teniet worden gedaan. We 
leveren -samen met onze partners in 
de regio- multidisciplinaire zorg aan 
de meest kwetsbaren in ons verzor-
gingsgebied, daar waar thuis ook is. We 
streven binnen de langdurige zorg naar 
de ondersteuning van cliënten met 
behandeling vanaf ZZP5. Onze expertise 
is de combinatie van (kortdurende) 
ondersteuning en zorg, behandeling en 
begeleiding, als bijdrage aan de ouder 
wordende samenleving en mensen die 
van zorg afhankelijk worden. 

Stimuleren van community care daar waar thuis ook is
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2

Stimuleren van 
community care daar 
waar thuis ook is 2021 2022 2023-2024

A We stimuleren ontwikke-
lingen om ouderen zo lang 
mogelijk zelfredzaam te 
houden. We verbinden 
door middel van een 
actief aanbod voor 
ouderen zodat zowel de 
technologische innovaties 
als de sociale innovaties 
een rol gaan spelen in 
het leven van ouderen die 
(op termijn) mogelijk zorg 
en ondersteuning nodig 
hebben

• Planvorming sociale innovatie 
bij ouderen

• Inventarisatie technologische 
innovaties

• Doorontwikkeling LAT 
programma groepsgewijs

• Ontwikkeling community care 
carrousel om bewustwording te 
creëren voor elkaar te zorgen in- 
en extramuraal

• Voorbereiden 3 locaties op de 
voorgestelde verandering van 
werkwijze door toepassing van 
positieve gezondheid, Langer 
Actief Thuis en technologie 
tenzij. Met als resultaat 10% 
minder uitgaven

• Implementatie 
community carrousel om 
samenredzaamheid te 
bevorderen en gevoelens van 
eenzaamheid te verminderen

• Doorlopend traject van 
uitproberen en eventueel 
implementeren nieuwe 
technologische innovaties

• Implementeren 3 locaties op de 
voorgestelde verandering van 
werkwijze door toepassing van 
positieve gezondheid, Langer 
Actief Thuis en technologie 
tenzij. Met als resultaat 10% 
minder uitgaven

Verbreden met de overige locaties 
op de voorgestelde verandering 
van werkwijze door toepassing 
van positieve gezondheid, Langer 
Actief Thuis en technologie tenzij…

B De zorgvraag binnen ons 
werkgebied vangen we 
op zonder uitbreiding van 
intramurale capaciteit

Voorbereiding van verschuiving 
van intramurale vraag naar 
extramuraal aanbod

• Zwaardere zorgvraag in- en 
extramuraal faciliteren door 50% 
afbouw ZZP4

• Vergroten van capaciteit 
kortdurend verblijf en 
herstelzorg, waaronder 
voorbereiding van ziekenhuis-
verplaatste zorg

Aanbod ziekenhuis-verplaatste 
zorg

C We werken intensief 
samen met lokale 
netwerken en stellen onze 
locaties beschikbaar 
om samenhang en 
saamhorigheid in 
gemeenschappen te 
creëren met als doel 
zelfredzaamheid te 
bevorderen

• Formuleren huisvestingsbeleid
• Inventariseren welke 

appartementencomplexen 
geschikt zijn voor implementatie 
community care carrousel

• Inventarisatie welke 
aanpassingen aan onze locaties 
gedaan moeten worden om 
actielijn 1 en 2 te faciliteren 

• Proefwijk voorbereiden waarbij 
de voorgenomen strategie 
in totaliteit wordt mogelijk 
gemaakt (bijv.  in Oosterhout)

• Samen met ketenpartners de 
zelf- en samenredzaamheid 
faciliteren door inzet o.a. 
digi-coaches, opbouwwerk, 
seniorenadviseurs

• Diensten ontwikkelen met 
ketenpartners om actielijn 1 en 2 
mogelijk te maken (aanjagen)

• Alle verpleeghuislocaties met PG 
zijn ingericht en werken conform 
het concept “leven in vrijheid”

• Proefwijk implementeren waarbij 
de voorgenomen strategie 
in totaliteit wordt mogelijk 
gemaakt

Portfoliokeuze wat we wel en 
niet in ons dienstenpakket 
willen houden en wat we aan 
ketenpartners laten
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Actielijn 3

Mijzo (h)erkent (verborgen) talenten 
en kwaliteiten en zet deze in. Mede-
werkers ontwikkelen zich professioneel 
én persoonlijk. We werken samen aan 
arbeidsvoorwaarden die verbinden en 
doen bloeien. We brengen als werk-
gever zelf in de praktijk wat we in de 
samenleving verkondigen. We vinden 
bijvoorbeeld dat meer mensen in de 
samenleving mantelzorgactiviteiten 
dienen te ontplooien en dus dienen wij 
medewerkers te faciliteren wanneer zij 
mantelzorgen voor hun naasten. We 
verruimen de arbeidsmarkt en zorgen 
voor een optimaal leerklimaat waar-
mee een verdubbeling van het aantal 
leerlingen mogelijk wordt. 

Strategische opgaven:
A.
We worden door medewerkers ervaren als een uitstekende en vooruitstrevende 
werkgever.

B.
We bereiden onze medewerkers en vrijwilligers goed voor op de implicaties van 
de zorgtransformatie. Wij faciliteren hen bij de ontwikkeling van ‘zorgen voor…’ 
naar ‘zorgen dat…’. 

C.
We ontwikkelen -samen met (onder andere opleidings-)partners- nieuwe 
(zorg)functies om aan de toekomstige uitdagingen te kunnen voldoen. Denk 
bijvoorbeeld aan een coördinator community care of een coach positieve 
gezondheid. Functies die cliënten en naasten gaan ondersteunen om het zo 
lang mogelijk zelf te blijven doen. Ook zal in onze ogen sprake zijn van taakdif-
ferentiatie, waarbij een ieder efficiënter wordt ingezet op datgene waarop hij/
zij het meest competent is. En we bereiden, door middel van in- en doorstroom 
van leerlingen en medewerkers, vanuit een visie op levenslang leren van en met 
elkaar, de organisatie voor op de toekomst. 

D.
Door middel van het leiderschapsmodel van Mijzo (figuur 2) zorgen wij voor 
vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De cultuur ontwikkelt zich 
van een ‘familiecultuur’ naar een meer professionele cultuur. Deze biedt enerzijds 
ruimte voor diversiteit, eigen regie, het ontwikkelen van zelfbewustzijn en talen-
ten, experimenteren, maar doet anderzijds ook een appèl op voorbeeldgedrag, 
zelfreflectie, pro-actief zijn, resultaten behalen en verantwoording afleggen.

Met plezier naar het werk
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3 Met plezier naar het werk 2021 2022 2023-2024
A We worden door 

medewerkers ervaren 
als een vooruitstrevende 
werkgever

• We kiezen voor maatwerk in 
personeelsbeleid

• We hebben een vernieuwend 
onboarding-programma

• Er is een nieuw functiehuis
• We durven het verschil te maken 

door een goede mix van vast en 
flexibel personeel

• Flexibel omgaan met diensten 
en roosters.

• Voorbereiding nieuw strategisch 
personeelsbeleid 

• We kennen de tevredenheid van 
onze medewerkers, weten de 
redenen van in- en uitstroom en 
anticiperen daarop

• Functiewaardering
• Functie- en taakdifferentiatie
• We verruimen de arbeidsmarkt 

door een nieuwe balans 
aan te brengen in aantallen 
zorgprofessionals en niet-
zorgprofessionals

• We brengen meer 
diversiteit aan in het 
personeelsbestand door actieve 
arbeidsmarktcommunicatie 
naar doelgroepen welke we 
nu in mindere mate aan ons 
verbonden weten

• Oprichting en start PAR

Evaluatie/
eventuele aanpassingen

B We bereiden onze 
medewerkers en vrijwilligers 
goed voor op de implicaties 
van de zorgtransformatie

Er wordt een toolbox ontwikkeld 
om met betrokkenen in gesprek 
te gaan over de transformatie en 
wat dat voor de medewerker en 
vrijwilligers betekent aan anders 
werken

• Er wordt onderzoek gedaan 
naar het adoptievermogen van 
medewerkers en vrijwilligers van 
de transformatie-implicaties

• We formuleren vrijwilligersbeleid 
dat past bij de MO/strategie

• De medewerkersbetrokkenheid 
ligt boven het landelijk 
gemiddelde

• De vrijwilligersbetrokkenheid 
wordt getoetst 

• Medewerkers en vrijwilligers 
dragen het gedachtegoed uit

C We ontwikkelen samen 
met partners nieuwe 
(zorg)functies om aan de 
toekomstige uitdagingen 
te voldoen. En we bereiden 
middels in- en doorstroom 
van leerlingen en 
medewerkers, vanuit een 
visie op levenslang leren, 
de organisatie voor op de 
toekomst

• We zorgen voor een optimaal 
leerklimaat op alle locaties in de 
organisatie, zodat binnen enkele 
jaren een verdubbeling van het 
aantal leerlingen gerealiseerd is 

• Taakdifferentiatie wordt 
voorbereid ten behoeve van de 
schaarse beroepen

• Vrijwel alle zorgmedewerkers 
coachen leerlingen/stagiaires

• Verdubbeling van het aantal 
leerlingen en stagiaires t.o.v. 
2021

• Introductie van ‘nieuwe 
beroepen’

• Creëren van meer 
leerafdelingen en 
zorginnovatiecentra (ZIC) 

• Opleidingsplan gereed voor SO’s 
en VSO’s

• Inventarisatie of taken goed 
zijn belegd binnen Mijzo, en 
taakdifferentiatie SO’s en andere 
schaarse beroepen

• Onderzoek naar mogelijkheden 
om medewerkers te ontzorgen 
(bijvoorbeeld langere 
werkdagen kunnen maken)

Idem
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3 Met plezier naar het werk 2021 2022 2023-2024
D Vanuit ons leiderschap 

zorgen we voor 
vitaliteit en duurzame 
inzetbaarheid van onze 
medewerkers. Onze 
cultuur ontwikkelt van een 
deels familiecultuur naar 
een meer professionele 
organisatiecultuur, die 
ruimte biedt aan diversiteit, 
persoonlijk leiderschap, 
groei en ontwikkeling

• We bereiden een 
leiderschapsprogramma voor

• We zetten actief in op vitaliteit 
en inzetbaarheid, en bereiden 
ook medewerkers voor op vitaal 
blijven en gezond ouder worden

• We definiëren de gewenste 
cultuur in gewenste resultaten

• Elk team doet een zelfevaluatie 
om toe te groeien naar de 
gewenste cultuur

• Onderzoek naar hoe het 
ontwikkelen van talenten van 
medewerkers te faciliteren 
(bijv. door middel van een 
leerbudget)

Idem
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Actielijn 4

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 groeien 
de verpleeghuislocaties van Mijzo toe 
naar locaties voor cliënten met een 
complexe, multidisciplinaire, zorgvraag 
met behandelcomponent. Thuis blijven 
wonen met zorg en behandeling blijft 
echter het vertrekpunt, tenzij de sociale 
context van dien aard is dat thuisblijven 
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 leven-
seinde en legt deze vast, vooruitlopend 
op het moment dat een cliënt zelf niet 
meer in staat is om dergelijke beslissin-
gen te nemen (Advanced care plan-
ning).

Strategische opgaven
A.
We sturen op de inzet van de juiste zorg, op de juiste plek, op het 
juiste moment, door de juiste partij. We zien het als onze opdracht 
om naar de toekomst toe de samenleving te verduurzamen.

B.
We kiezen in de samenwerking met ketenpartners voor de aanja-
gers- en koplopersrol om het zorgsysteem efficiënt en flexibel te 
houden en dragen er zo aan bij om cliënten en medewerkers zo zelf-
standig mogelijk te laten functioneren.

C.
We ondersteunen, waar gewenst, andere compactere zorgorgani-
saties in het veld om keuzevrijheid en diversiteit te behouden in de 
regio.

Samen het verschil maken
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4
Samen het verschil 
maken 2021 2022 2023-2024

A We sturen op de inzet van 
de juiste zorg, op de juiste 
plek, op het juiste moment 
door de juiste partij. We 
zien dit binnen de brede 
maatschappelijke opdracht 
om ook naar de toekomst 
toe onze samenleving te 
verduurzamen

• We voorkomen zorgvragen 
door betere samenwerking met 
partners

• We werken samen aan 
het eigen maken van 
arbeidsbesparende technologie, 
sociale innovaties, behoud 
van medewerkers over de 
organisatie- en sectorgrenzen 
heen en vernieuwend onderwijs

• Warme overdrachten tussen 
partijen binnen de keten 
organiseren

• E-overdracht en PGO ontsluiting 
realiseren

Idem

B We kiezen in de 
samenwerking met 
ketenpartners voor de 
aanjagers- en koplopersrol 
om het zorgsysteem 
efficiënt en flexibel te 
houden, waarbij het 
bijdraagt om cliënten 
en medewerkers zo 
zelfstandig mogelijk te laten 
functioneren

• Transmurale samenwerking 
rondom de ziekenhuizen en met 
de 1e lijn in het werkgebied van 
Mijzo

• We leveren een actieve 
bijdrage aan de regionale 
coördinatiefunctie

• We organiseren samen met 
anderen in de gemeente een 
loket waar ouderen met vragen 
domein-overstijgend geholpen 
worden 

• We verbinden ons aan landelijke 
netwerken en opleidings- en 
kennisinstituten om onze 
aanjagersrol te versterken

• Ontwikkelen spoedplein Midden 
Brabant

Ontwikkelen passende regionale 
governance-structuur om 
bovenstaande ook mogelijk te 
maken

Idem

C We ondersteunen, 
waar gewenst, 
andere compactere 
zorgorganisaties in het 
veld om keuzevrijheid en 
diversiteit te behouden in 
de regio

We organiseren over de grenzen 
van (zorg)sectoren heen

Deze samenwerking levert 
resultaten op die passen bij de 
doelstellingen van Mijzo
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Actielijn 5

Mijzo faciliteert en daagt de cliënt uit om 
het zo lang mogelijk zelf te doen. Dit door 
inzet van zorgtechnologie, ICT en soci-
ale innovaties om de toenemende vraag 
naar zorg (gedeeltelijk) te voorkomen, uit 
te stellen en op te vangen. We doen 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 verminde-
ren. We maken anderen bewust van, en 
ondersteunen cliënten en hun naasten 
bij, de morele dilemma’s en keuzes die 
het ouder worden met zich meebrengt. 
We maken het thema kwaliteit van leven 
nadrukkelijk bespreekbaar. 

Strategische opgaven:
A.
We zoeken bij een ondersteuningsvraag altijd eerst of een technolo-
gisch/digitale oplossing mogelijk is.

B.
Onze medewerkers en cliënten dagen we uit om te experimente-
ren op het gebied van technologische en sociale innovaties. Proven 
technology (een innovatie die zich elders al bewezen heeft) wordt 
breed geïmplementeerd binnen Mijzo. 

C.
We passen de uitgangspunten van Radicale Vernieuwing toe, voor 
on-bureaucratisering in- en buiten onze organisatie, en laten over-
bodig overleg en overbodige regelgeving los. 

Met lef ontdekken
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5 Met lef ontdekken 2021 2022 2023-2024
A We zoeken bij een 

ondersteuningsvraag altijd 
eerst of de technologische/ 
digitale oplossing mogelijk 
is

• Er is een register van alle 
innovaties en hun status

• Er is een visie op innovatie 
geformuleerd

• 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, vrijwilligers en 
cliënten

• We zoeken de samenwerking op 
met (onconventionele) partijen 
die ons kunnen helpen bij de 
maatschappelijke opdracht 
(denk aan mindlabs, care 
innovation center, etc.)

Idem

B Onze medewerkers en 
cliënten dagen we uit om 
te experimenteren op het 
gebied van sociale en 
technologische innovaties

• Investeren in zorgdomotica, infra 
en zorgtechnologie

• Inzet IT-ambassadeurs

• Medewerkers scholen op digi-
vaardigheid

• Medewerkers scholen op design 
thinking

• Ondersteuning van (zorg)teams 
bij implementatietrajecten

• Ondersteuning (zorg)teams bij 
innovatieve pilots

• Investeren in zorgdomotica, infra 
en zorgtechnologie

• Een ‘arena’, een centraal 
gelegen, inspirerende, creatieve 
plek realiseren, waar mensen 
elkaar ontmoeten, uitwisselen, 
trainen, 

• Experimenteren, innoveren, etc.

C We passen de 
uitgangspunten van  
Radicale Vernieuwing toe, 
voor on-bureaucratisering 
in- en buiten onze 
organisatie, en laten 
overbodige regelgeving los

• Deelname aan diverse 
kerngroepen radicale 
vernieuwing

• Schrapsessie inzetten bij 
inrichting nieuw DMS

• Inrichting “slopersteam”
• Inrichting KAFKA-knop 

Mijzobreed

Bij inrichting van zorg- en andere 
processen is het uitgangspunt 
steeds het minimaliseren van 
administratieve handelingen

Idem
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Actielijn 6

Mijzo voelt zich mede verantwoordelijk 
voor de beheersbaarheid van de hui-
dige en toekomstige 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 huidige 
coronacrisis groot wat mogelijk ook nog 
zijn weerslag heeft op de VVT. Ondanks 
deze onzekerheden blijven we op een 
verantwoorde wijze investeren in ICT, 
kwaliteit, technologie, sociale innovatie 
en huisvesting. Dit om voorbereid te zijn 
op de toekomst. Een gezonde bedrijfs-
voering is daarbij voorwaardelijk. We 
zien het als onze opdracht om bij te 
dragen aan een duurzame samenle-
ving.

Strategische opgaven:
A.
We zijn een financieel-economisch gezonde organisatie met ratio’s 
die boven het sectorgemiddelde liggen. 

B.
We verleggen onze control-functie van beheersing naar ‘rolling fore-
cast’ om beter te kunnen inspelen op de ontwikkelingen en risico’s en 
om te komen tot verdere verduurzaming.

C.
Cliënten en medewerkers voelen zich optimaal gefaciliteerd door de 
ondersteunende diensten en serviceafdelingen.

Gezonde bedrijfsvoering
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6 Gezonde bedrijfsvoering 2021 2022 2023-2024
A We zijn een financieel 

economisch gezonde 
organisatie met 
ratio’s die boven het 
sectorgemiddelde zitten

• Risicomanagement-model 
verder vormgeven en 
inventarisatie risico’s

• Invoeren aan de bron als basis 
van onze systemen 

• Zicht houden op de belangrijkste 
processen d.m.v. adequate 
bedrijfsinformatie waarbij we 
sturen op de afgesproken ratio’s

Nieuwe (meerjaren)begroting en 
jaarverantwoording

Gebruik van data intensiveren / 
data analyse

B We verleggen onze control 
functie van beheersing 
naar rolling forecast om 
beter in te kunnen spelen 
op de ontwikkelingen en 
risico’s

Aanwezigheid van een 
risicomanagement(model) 
en forecast-en op resultaat en 
andere relevante ratio’s

• Voorbereiding rolling forecast
• Ontwikkeling eigen KMS
• OBI is 100% functioneel
• Harmonisatie/vernieuwen beleid 

(o.a. inkoop, facilitair, kostprijzen, 
etc.)

Er is een waardengedreven 
systeem om kortcyclische 
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

C Cliënten en medewerkers 
voelen zich optimaal 
gefaciliteerd door de 
ondersteunende diensten 
en serviceafdelingen

Harmoniseren ICT
• Optimaliseren AFAS
• Inrichting Mijzo werkomgeving
• Inrichting Ultimo
• Voorbereiden nieuw 

roosterpakket

• ECD-keuze (in relatie tot PGO)
• Implementatie roosterpakket
• Leermanagementsysteem

ECD-implementatie

D Er is beleid geformuleerd 
op het gebied van 
duurzaamheid

Green Deal • Doorontwikkeling van een 
duurzame organisatie

• Doorontwikkelen Green Deal
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Nu en de toekomst 

Om de maatschappelijke opdracht en strategie van Mijzo goed te laten landen in 
de organisatie zullen we binnen Mijzo in eerste instantie inzetten op het vergroten 
van het bewustzijn en het voelbaar maken van de urgentie om het echt anders te 
gaan doen. Hiervoor wordt een communicatieplan ontwikkeld met instrumenten 
die op verschillende manieren duidelijk maken ‘wat Mijzo uitd®aagt’. Te denken 
valt aan filmpjes, challenges, ‘blik op de toekomst’, webinars, en podcasts. 

We ondersteunen het handelingsperspectief door visueel te 
maken waar we vandaan komen en waar we naartoe bewegen. 
En we maken tastbaar wat er verandert en hoe (bijvoorbeeld 
door het gebruik van persona’s). Wat betekent het bijvoor-
beeld als er 30% minder zorgpersoneel beschikbaar is in de 
nabije toekomst? Welke definitie van kwaliteit past daarbij? Op 
verschillende manieren zullen we de cliënten, naasten, mede-
werkers, vrijwilligers, stakeholders en burgers informeren en 
betrekken bij de betekenis van de ouder wordende samenleving 
en de effecten daarvan op de ouderenzorg. We bereiden alle 
betrokkenen stap voor stap voor op enerzijds de uitdagingen en 
anderzijds de gekozen (oplossings)richting hierin van Mijzo.
Om de strategie en actielijnen ook daadwerkelijk te imple-
menteren zullen we een projectorganisatie inrichten naast de 
staande organisatie. Iedere actielijn zal een stuurgroep hebben, 
die verantwoordelijk is voor de te behalen resultaten die zijn 
geformuleerd voor die actielijn. De resultaten zullen we moni-
toren in een nog te ontwikkelen dashboard. De uitvoering zal 
onderdeel zijn van de organisatie, maar op deze wijze is er 
focus op de implementatie.

De strategie vraagt bovendien om het strategische gesprek 
met de gremia intern, de stakeholders in de regio en met de 
financiers c.q. de zorgkantoren en zorgverzekeraars. Wellicht 
is een addendum nodig dat een brug slaat tussen onze lange 
termijn visie op wonen en zorg enerzijds en de korte- en mid-
dellange termijn innovatie- en investeringsagenda anderzijds. 
Opbrengsten en kosten zullen verschuiven. We zullen ruimte 
moeten maken voor toekomstige cliënten met een zwaardere 

zorgvraag. Omdat ons uitgangspunt is ‘Thuis, tenzij…’ en wij zorg 
in principe thuis leveren, kan dat in de overgangsfase leegstand 
veroorzaken in de zorglocaties. Hier zullen we afspraken over 
moeten maken. Omdat wij geloven in Langer Actief Thuis zullen 
we dienen in te zetten op revitalisering, op nieuwe woonvormen, 
op groei van VPT/ MPT en willen wij praten over bijpassende 
financiering. Omdat wij zeggen dat wij ‘Technologie inzetten, 
tenzij…’ zullen we fors moeten investeren in passende infrastruc-
tuur, domotica en zorgtechnologie. Wanneer we zorg op de 
juiste plek willen bieden, zullen we cliënten ontvangen die voor-
heen in het ziekenhuis lagen en zullen wij meer ambulante zorg 
en behandeling thuis en meer kortdurende zorg in de locaties 
gaan leveren. Chronische zorg zal worden verplaatst naar thuis. 

Deze verschuivingen zijn noodzakelijk voor de toekomst, maar 
passen nog niet in het huidige financieringsstelsel. Mijzo zal de 
grenzen opzoeken en ruimte willen creëren in de zorgdriehoek: 
kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. We zullen andere 
gesprekken voeren met de financiers, omdat we anders in de 
structuur blijven van jaarlijkse budgetbesprekingen en pro-
jectfinancieringen in plaats van hoe de transformatie mogelijk 
te maken. We gaan op zoek naar samenhang van onze lange 
termijnvisie enerzijds en de investeringen die dat vraagt en 
de toekomstige inkomstenstroom anderzijds. We streven naar 
meerjarenafspraken met de financiers die deze beweging 
ondersteunen en willen financieren. 

In figuur 3 wordt bovenstaande zichtbaar gemaakt.  

Maatschappelijke 
opdracht

Bekijk hier de maatschappelijke 
opdracht zoals vastgesteld en 
omarmd door de organisatie 

en de raad van toezicht.
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Figuur 3  |  Financieringsmodel zorg
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Mijzo brengt in beeld hoe de innovatie-agenda er uitziet en of 
daar nog aanpassingen in nodig zijn ten behoeve van de stra-
tegie. Een innovatievisie is in concept gereed. Er wordt ingezet 
op de introductie van nieuwe beroepen, sociale innovaties en 
een passende organisatiestructuur. En tot slot wordt ingezet op 
een meerjarenbegroting en een langdurige financiering pas-
send bij de transformatie. De komende maanden zullen we de 
meerjarenbegroting uitwerken conform de maatschappelijke 
opdracht en strategie. 

In deze meerjarenbegroting wordt in ieder geval zichtbaar dat:

• De NIC/NHC binnen drie jaar niet meer bijdraagt aan de 
zorgexploitatie; 

• De vaste zorgformatie wordt afgebouwd ten gunste van leer-
lingen, nieuwe beroepen in de zorg, en technologie;

• Een zwaardere ZZP-mix ontstaat in de verpleeghuizen, een 
verhoging van het volume van de GRZ/ELV, de wijkverpleging 
en VPT/MPT. Dit wordt gerealiseerd met een nagenoeg gelijk-
blijvende formatie, maar met groei van het aantal leerlingen 
en de inzet van technologie;

• Er een aanzet wordt gedaan naar regiobekostiging met de 
zorgkantoren om de verschuiving naar preventie gefinancierd 
te krijgen;

• 20% van de ‘oude kwaliteitsmiddelen’ structureel wordt ingezet 
voor innovatie;

• Het aandeel ICT in de exploitatiebegroting groeit naar 6%.
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