
ONZE STRATEGISCHE KOERS

Vandaag doen wat morgen nodig is
De bouwstenen voor onze strategie 2019-2021

Onze blik naar buiten: trends die we zien
•  Meer zorg in thuissituatie door verminderde toegankelijkheid Wet Langdurige 

Zorg (WLZ), kortere ziekenhuisopnames en overbelaste thuiszorgorganisaties.
•  Beleid overheid is gericht op het brengen van zorg dichter bij de mensen, met 

als gevolg een groter beroep op informele zorg en een verhoogd risico op 
overbelasting bij mantelzorgers.

•  Toename opeenstapeling sociale problematiek bij onze gasten (schuldhulp-
verlening, moeizame situaties in de relationele sfeer, eenzaamheid, etcetera).

•  Verzwaring van de zorgvraag door de gasten veelal gecombineerd met een 
langere verblijfsduur in de hospice.

•  Uitdaging om jongere vrijwilligers te binden, in combinatie met werk en privé.
•  Intensivering inzet van vrijwilligers in eigen huis en/of intramurale setting.
•  Concurrentie van andere goededoelenorganisaties bij fondsenwerving en 

teruglopend aantal donateurs.
•  Aantoonbaar maken van kwaliteit in zorg- en vrijwilligersbeleid.

Hoofdlijnen van onze strategie
Wij werken voortdurend aan een wederkerige en waardevolle relatie tussen gast/
naasten, hospice en onze directe omgeving. Wij kiezen in onze strategie daarom 
voor de volgende hoofdlijnen:

1. Gasten sterven in eigenheid met onze zorg en ondersteuning.
2.  Medewerkers en vrijwilligers ontwikkelen zich, werken naadloos samen met 

diverse professionals en groeien mee met ontwikkelingen in binnen- en buiten-
wereld.

3.  Hospice De Heideberg is slim georganiseerd en een fijne werkplek.
4.  Maatschappelijke verbondenheid is een onlosmakelijk en vanzelfsprekend 
 onderdeel van onze bedrijfsvoering.

Missie
Het geven van liefdevolle begelei-
ding, verzorging en betekenisvolle 
ondersteuning op een zelfgekozen 
wijze en in een vertrouwde, huiselij-
ke omgeving (eigen huis, in hospice 
of in een intramurale setting). Dat 
is onze drijfveer voor mensen in de 
(pre)terminale fase en hun naasten. 
Dit realiseren we bij voorkeur samen 
met u en andere partners.

Visie
De begeleiding geven we vanuit 
onze zorgvisie ‘Samen om de gast’. 
Er is sprake van intensieve samen-
werking tussen gast en naasten, 
vrijwilligers, verpleegkundigen 
en huisarts. ‘Er zijn’, aandacht en 
kwaliteit, zijn daarbij belangrijke 
uitgangspunten.

Terugblik 2016-2018
• Succesvolle herstart thuisonder-

steuning door team van vrijwilligers 
met uitbreiding naar intramurale 
ondersteuning i.s.m. ZorgBalans.

• Goed werkgeverschap leveren, 
wat geresulteerd heeft in het 
behalen van NOV-keurmerk, RI&E 
en uitvoeren van tevredenheids-
onderzoek.

• Transformatie van het bijgebouw 
tot kantoorruimte, multifunctionele 
leer-, werk-, overleg- en samen-
komstsruimte en verhuur van 

 scholingsruimte. Renovatie van 
huis- en gastenkamers.

• Verwerven van een sterkere positie 
in onze omgeving door pr-acties in 
de gemeente en regio, in regio-
nale netwerken palliatieve zorg en 
in VPTZ-verband.

• Efficiënter omgaan met tijd, inzet 
vrijwilligers en financiën door 

 projectmatig werken.

• Meer focus op nazorg voor nabe-
staanden door organiseren van 

 twee herdenkingsdiensten per jaar.

• Invoering van de AVG.
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              Perspectief Gasten
Het is onze missie gasten, samen met 
hun naasten, in de (pre)terminale fase 
te ondersteunen en te verzorgen op 
kwalitatief goede wijze in eigenheid, 
geborgenheid en veiligheid. 
Wij faciliteren en ontzorgen op de 
weg naar een mooie/goede dood. 
Dit kan zijn in de thuissituatie, in de 
hospice of in een intramurale setting.

Wij zien een trend dat onze gasten een 
zorgvraag hebben met zichtbaar toene-
mende complexiteit op medisch en/of 
sociaal terrein. Grenzen die we tot nu toe 
onderkennen in onze zorg zijn kinderen, 
dementie (BOPZ) of psychiatrische ziek-
tebeelden. De ervaring leert dat we in 
de huidige situatie flexibel omgaan met 
genoemde grenzen, al gaat dat niet 
zonder slag of stoot. 
Als we dit op verantwoorde en professio-
nele wijze willen blijven doen zijn er in de 
komende jaren twee zaken nodig:
1. Kennis- en deskundigheidsbevor-

dering van coördinatoren en vrijwil-
ligers door verdieping op specifieke 
thema’s en onderwerpen.

2. Geïntegreerde deskundigheidsbevor-
dering in bepaalde mate verplichten 
(zorgevaluatie, incompanytraining).

             Perspectief Medewerkers
De gast staat centraal. Een doel is 
hospicemedewerkers (ongeacht hun 
rol) omgevingsbewust en samenwer-
kingsgericht te maken waardoor zij 
maatwerk kunnen bieden. 

Wij besteden expliciet tijd en energie 
aan verbeterpunten die zijn voortgeko-
men uit het in 2018 gehouden tevreden-
heidsonderzoek. De onderwerpen zijn 
groepsdynamiek, teamcommunicatie 
en het geven van feedback.
Het tevredenheidsonderzoek herhalen 
we in 2020.

             Perspectief Vrijwilligers
Ook vrijwilligers groeien mee met de 
andere eisen die aan hen worden 
gesteld. Wij constateren dat voor con-
tinuïteit meer diversiteit binnen deze 
groep nodig is in taken, talenten, 
leeftijd en geslacht.

Wij zetten in op borging van de uit het 
NOV-keurmerk voortvloeiende aan-
dachtspunten, waaronder het imple-
menteren van huis- en gedragsregels, 
het tweejaarlijks voeren van persoonlijke 
gesprekken, het houden van een 

tevredenheidsonderzoek en de gerichte 
aandacht voor introductie van nieuwe 
vrijwilligers door onder andere e-learning.

             Perspectief Organisatie
Ons streven is dat Hospice De Heide-
berg een veilige en prettige werkplek 
blijft voor alle medewerkers en vrijwil-
ligers. Bovendien willen we slim en 
effectief werken binnen de kaders van 
beschikbare tijd en financiën.

Wij streven naar behoud van het NOV-
keurmerk; hertoetsing vindt in 2021 
plaats. 
Verdere digitalisering en automatisering 
staan eveneens op de agenda.
Wij zijn benieuwd naar het oordeel van 
stakeholders. Daarom inventariseren we 
hun visie en meningen.

             Perspectief Maatschappij
Hospice De Heideberg is een onmis-
bare schakel in de palliatieve keten. 
Daartoe is verbinding nodig met 
regionale en landelijke stakeholders 
en partners.

Wij doen een beroep op waardering 
bij onze regionale partners, dat de 

hospice een onderdeel van de samen-
leving is. Centraal staan het verbreden 
van samenwerking met andere vrijwil-
ligersorganisaties en/of netwerken en 
intramurale inzet van vrijwilligers bij 
andere verpleeghuizen. 
Wij besteden aandacht aan duurzaam-
heid in en rondom de hospice.
Wij houden een haalbaarheidsonder-
zoek naar een vijfde gastenkamer en 
het bieden van respijtzorg.

Wij geven een concrete uitwerking van vijf perspectieven 
uit de hoofdlijnen van onze strategie
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