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Woord vooraf
Vanaf 2003 volgt DSV|verzorgd leven een vaste koers waarin zij zich heeft ontwikkeld tot een leidende zorgaanbieder in de gemeenten Katwijk en Lisse, waarbij zij alle inwoners van de twee dorpen,
ongeacht hun achtergrond en identiteit, ziet als potentiële klant.
Persoonlijke relatie
In de afgelopen jaren is DSV|verzorgd leven meer diensten gaan leveren op het terrein van wonen,
zorg en welzijn en heeft zij haar dienstverlening georganiseerd in Service- en Zorgzones. De zorg en
diensten worden geleverd door kleine teams van medewerkers, waardoor een persoonlijke relatie
ontstaat tussen de cliënt, zorgverlener en overige dienstverleners. Hierdoor worden de wensen van
de cliënt het uitgangspunt voor het organiseren en verlenen van diensten op het gebied van zorg,
wonen en welzijn.
Koers
Door deze manier van organiseren heeft DSV|verzorgd leven zich de afgelopen jaren goed kunnen
aanpassen aan de veranderde zorg aan ouderen. Omdat zij zich succesvol heeft kunnen aanpassen
aan alle veranderingen in de zorg aan ouderen en voor de komende jaren geen trendbreuk wordt
verwacht, is er voor gekozen de koers uit de voorgaande meerjarenbeleidsplannen in het meerjaren
beleidsplan 2017-2021 te continueren. In het algemeen kent het meerjarenbeleidsplan 2017-2021
dan ook geen significante koerswijzigingen ten opzichte van het vorige plan ‘Verdiepen, verbreden
en versterken’ en kan derhalve gezien worden als een addendum daarop.
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“DSV| verzorgd leven is een Protestants-Christelijke zorgorganisatie die
diensten verleent op het gebied van wonen, welzijn en zorg binnen de gemeenten Katwijk en Lisse. Wij staan open voor iedereen”.
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Zorg, wonen en welzijn
Onze zorg- en dienstverlening wordt
geboden aan mensen die verblijven
in één van onze woonzorgcentra en bij
mensen thuis. Ook organiseert DSV
welzijnsactiviteiten voor ouderen in
en om de woonzorgcentra en de diverse DSV-zorgsteunpunen in de wijken.
DSV|Parlevliet, Katwijk

Zorg

Wonen

DSV|Parledam, Katwijk

Welzijn
DSV|De Reedery, Katwijk

Kleinschalig en en lokaal
betrokken
DSV is vraaggericht, kleinschalig
en lokaal betrokken. Het uitgangspunt is om hoogwaardige zorg op een laagdrempelige
wijze, met een menselijke gezicht te bieden, dichtbij. DSV is

DSV|Salem, Katwijk

DSV|Rustoord, Lisse

gevestigd in Katwijk, Rijnsburg
en Lisse en heeft vier woonzorglocaties; DSV|Vlietstede in
Rijnsburg, DSV|Salem in
Katwijk, DSV|Duinrand in
Katwijk en DSV|Rustoord in
Lisse.
DSV|Duinrand, Katwijk
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DSV|Vlietstede, Rijnsburg

Zorg en voorzieningen dichtbij

DSV|verzorgd leven

Naast de woonzorgcentra beschikt DSV over een huurappartementencomplex voor zelf-

dsv|verzorgd leven
850 medewerkers

standig wonen met zorg:
DSV|Parledam, het ontmoetingcentrum voor ouderen
‘De Reedery’ en het historische
visserijpand DSV|Parlevliet,

4 woonzorglocaties

waarin Zorg Thuis Katwijk van
DSV, elf kamers voor tijdelijke
opname en de Centrale diensten

6 zorgsteunpunten in de wijken

van DSV zijn ondergebracht. In
de wijken heeft DSV daarnaast
zes zorgsteunpunten van waaruit zorg wordt aangeboden aan

1 huurappartementencomplex met zorg
(DSV|Parledam)
1 ontmoetingscentrum voor
ouderen (DSV|De Reedery)

de omwonenden. Vanuit de
woonzorgcentra en de zorgsteunpunten worden naast
zorg ook diverse welzijnsactiviteiten voor ouderen uit
de buurt aangeboden. DSV heeft
twee hospicevestigingen, een
in Katwijk en een in Rijnsburg.

2 hospicevestigingen
(DSV|Hospice Katwijk locatie
Rijnsburg, DSV|Hospice Katwijk
locatie Katwijk)
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1. Inleiding
Naar verwachting wordt de komende tijd een periode van veel dynamiek, waarbij zowel op economisch als sociaal-maatschappelijk vlak veel zal veranderen. Zekerheden van nu blijken morgen
achterhaald. Dat gaat gepaard met veel onzekerheid over bijvoorbeeld werk, ons pensioen, veiligheid, geruchten over geweld en angst voor het onbekende, etcetera. De grotere onzekerheid zal in
toenemende mate vragen om creativiteit, flexibiliteit en veerkracht, maar ook om standvastigheid,
rust en vertrouwen.
Menselijk kapitaal
De relatie tussen mensen verandert. Daar waar marktdenken leidt tot grootschaligheid en daarmee
tot vervreemding van de burger, zal de komende tijd mogelijkheden bieden tot kracht van lokale
verbindingen, waardevolle relaties en nieuwe vormen van samenwerken. Het menselijk kapitaal, het
talent van mensen, wordt een steeds belangrijker grondstof voor economische en maatschappelijke
groei.
Initiatief
De middelen en de vrijheid om dingen in eigen hand te nemen of kleinschalig met elkaar aan te pakken worden (mede door de technologische ontwikkelingen) steeds groter. Deze ontwikkeling staat
bijna haaks op gevestigde instituten met professionele standaarden en beperkende regelgeving.
Terwijl er pas weer een wederkerige verbinding kan ontstaan als organisaties het eigen initiatief
stimuleren, faciliteren en ondersteunen. Weer leren open staan voor nieuwe motieven, deze delen
en hier waarde aan toevoegen.
Wensen van de cliënt
Eisen ten aanzien van aard en inhoud van de dienstverlening van DSV dienen continu gespiegeld te
(blijven) worden aan de wensen van de cliënten. Dit vergt een sterke mate van flexibiliteit van de
organisatie en daarmee van de mensen daarbinnen. Een en ander houdt in dat de organisatie sterk
en financieel gezond moet zijn. DSV moet een goede kwaliteit van diensten blijven bieden tegen aanvaardbare kosten.
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Missie

DSV|verzorgd leven levert intra- en extramurale
diensten op het gebied van zorg, wonen en welzijn. In het bijzonder aan ouderen in de gemeenten Katwijk en Lisse, ongeacht hun achtergrond
en identiteit. De wensen en behoeften van de
cliënt zijn het uitgangspunt voor het organiseren en verlenen van de zorg- en dienstverlening.
Aan de geboden zorg en dienstverlening ligt een
Protestants Christelijke levensovertuiging ten
grondslag. DSV stelt zich op als een maatschappelijk betrokken en ondernemende organisatie.

Visie

DSV hecht aan een persoonlijke relatie
tussen de cliënt, zorgverlener en overige
dienstverleners. Daarom organiseert ze haar
zorg en dienstverlening in woonservicezones, waarbinnen in kleine teams wordt
gewerkt. DSV ziet gemotiveerde en goedopgeleide medewerkers als onmisbare schakel
in haar zorg- en dienstverlening. Er is veel
aandacht voor scholing en een aangenaam
arbeidsklimaat om, in een schaarse arbeidsmarkt, voldoende aantrekkingskracht te
blijven uitoefenen op gemotiveerde werknemers. DSV wil financieel gezond blijven
door de zorg- en dienstverlening efficiënt en
effectief te organiseren en af te stemmen op
de beschikbare financiële middelen.

Identiteit

DSV|verzorgd leven is een moderne zorgorganisatie, waarbij kwaliteit van zorg en
het welzijn van de cliënt en medewerker
bovenaan staan. Protestants Christelijke
waarden vormen de basis van onze zorg- en
dienstverlening, waarbij we putten uit de
Bijbel als bron. Belangrijke waarden hierbij
zijn naastenliefde, barmhartigheid, omzien
naar elkaar, niet veroordelen en elkaar respectvol benaderen. Deze waarden zijn voor
ons vanzelfsprekende uitgangspunten in de
dagelijkse omgang met elkaar.
Deze waarden zijn verder uitgewerkt in ons
visiedocument Mensvisie. Door middel van
deze Mensvisie wil DSV laten zien hoe wij
omgaan met bewoners, cliënten en collega’s. Er wordt in benoemd dat de mens een
uniek schepsel van God is en dat het leven
beschermwaardig is. Deze bescherming
komt tot uitdrukking bij hulp en zorg die
mensen nodig hebben. Door de vooruitgang
in medische kennis is er veel mogelijk bij het
behandelen van ziekten of pijn. Tegelijk is er
ook het besef dat het menselijke leven eindig is.
In de activiteiten met bewoners en cliënten
heeft de beleving van de identiteit een vaste
plaats. Daarnaast is er het besef dat een
mens volledig tot zijn recht komt in relatie
tot andere mensen. Vandaar dat DSV er veel
waarde aan hecht om diverse groepen bijeen te brengen om met elkaar een goed samenzijn te hebben. Uiteraard blijft elk mens
voor zover mogelijk zelf verantwoordelijk
voor de eigen keuzes en daden ten opzichte
van de naaste en de leefomgeving. DSV
heeft een maatschappelijke rol als zorgorganisatie en daar is zij zich van bewust. Zij
vindt het van belang om een open houding
te hebben naar de samenleving, niet veroordelend, maar toegankelijk voor iedereen die
hulp of zorg nodig heeft. Tevens is DSV actief betrokken bij diverse maatschappelijke
projecten, om zo een steentje bij te dragen
aan een maatschappij waar we omzien naar
elkaar.
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Cultuur DSV
De kracht van DSV ligt in de lokale inbedding. Daardoor, en door haar kleinschaligheid en eigen
cultuur, blijft DSV aantrekkelijk als zorgaanbieder én als werkgever. Groei en schaalvergroting
zijn voor de komende periode geen doel op zich; wel groeit DSV op geleide van de vraag mee
met de ontwikkeling.
Niet alleen de kleinschaligheid, persoonlijke
en menselijke benadering en buurtgerichte
aanpak in de zorg vormen de kracht van DSV,
ook de Protestants Christelijke identiteit
draagt daar aan bij. Juist in een verder seculariserende samenleving waarin verruwing van
omgangsvormen en individualistisch gedrag
aan de orde van de dag zijn, hecht DSV, ook op
basis van haar Protestants Christelijke identiteit aan waarden zoals omzien naar elkaar,
barmhartigheid, naastenliefde en respectvolle
omgang met elkaar. Tegelijkertijd kenmerkt
DSV zich als een moderne zorgorganisatie, die
volop innoveert op vele gebieden en een open
houding heeft naar de maatschappij.
In de afgelopen jaren heeft DSV zich getransformeerd naar een zelfbewuste, vooruitstrevende en innoverende organisatie, die er niet
voor terugdeinst om een eigen koers te varen.
Inmiddels heeft DSV zich ontwikkeld tot een
organisatie die zich mag en kan meten met
de beter presterende zorginstellingen in Nederland. Op onderdelen speelt DSV een rol als
voorloper. Tot op heden meet DSV zich een
bescheiden rol aan en straalt dat uit. Echter
de ontwikkelingen in met name de laatste
jaren vragen om een zelfbewuste houding, een
gepaste trots, over de eigen organisatie. Het
rechtvaardigt een zelfbewuste houding naar de
buitenwereld en haar maatschappelijke partners.
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persoonlijk, dichtbij en betrokken. Daarnaast
positioneert DSV zich als een betrouwbare,
no-nonsense organisatie. Zij laat zien waar zij
goed in is, zonder zich daar nadrukkelijk voor
op de borst te kloppen. DSV zegt wat ze doet,
maar ook en vooral: doet wat ze zegt.
Identiteit
Daarbij sluit DSV vanzelfsprekend aan bij haar
christelijke identiteit en laat in de praktijk
zien waaruit deze bestaat. De identiteit krijgt
immers vorm in de manier waarop de medewerkers van DSV omgaan met collega’s,
cliënten, mantelzorgers en familie, vrijwilligers en andere externe contacten. DSV staat
open voor de noden en behoeften van de
cliënt, biedt deze een veilige en beschermde
omgeving, staat naast de cliënt vanuit persoonlijke betrokkenheid en met erkenning van
zijn of haar persoonlijke situatie en belangen.
In dit kader stelt DSV in de komende periode
nadere eisen aan sleutelfuncties. Het management moet de cultuur van DSV niet alleen
voorstaan, maar ook en vooral voorleven.

Positionering
Belangrijk daarbij is om in de komende periode
intern blijvend aandacht te schenken aan de
cultuur die we binnen DSV voorstaan en uitdragen naar onze cliënten en de omgeving:
Meerjarenbeleidsplan 2017-2021

Gemeenschapsvorming
Sociale relaties en contacten zijn essentiële onderdelen in het dagelijkse leven en spelen een
belangrijke rol in hoe mensen kwaliteit van leven beleven. Naarmate men ouder wordt, zijn
of haar naasten verliest en/of men de eigen, vertrouwde omgeving moet verlaten, worden de
speciale relaties des te belangrijker.

Het proces van ouder worden gaat tegelijkertijd vaak gepaard met een verlies aan kansen
op én mogelijkheden tot maatschappelijke
participatie. Voor organisaties als DSV ligt hier
niet alleen een kans, maar ook een opdracht.
DSV ontwikkelt voor al haar cliënten, zowel
intra- als extramuraal, mogelijkheden om de
interacties en banden tussen mensen te versterken. Dit heeft zijn weerslag op zowel het
welzijnsbeleid en de welzijnsarrangementen
en -activiteiten die DSV aanbiedt aan haar
cliënten en de omwonenden van haar woonzorgcentra en steunpunten, als op het mantelzorgbeleid en het vrijwilligersbeleid. Deze
aspecten vallen in dit kader niet los van elkaar
te zien.
Mantelzorgers
Niet alleen wordt, mede vanwege het overheidsbeleid, het samenspel tussen de professionele zorg en de mantelzorg belangrijker dan
ooit, het krijgt ook een andere invulling. Naast
de cliënt wordt het gehele ondersteunende systeem daaromheen (familie, buren etc.) steeds
belangrijker. Mantelzorgers krijgen een steeds
grotere eigen verantwoordelijkheid in de invulling van de zorg. De zorgaanbieder krijgt steeds
meer een rol als organisator en regisseur van
het gehele cliëntsysteem, vanaf het allereerste
contact tot aan het allerlaatste.

De rol van mantelzorgers en vrijwilligers
verandert en wordt steeds belangrijker.
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Gemeenschapsvorming (vervolg)
Mantelzorgers zullen daarom meer in de hoofdrol geplaatst worden. DSV speelt daar op in
door middel van het ontwikkelen van programma’s en arrangementen ter ondersteuning van
mantelzorgers. Dat ligt onder andere in het
bieden van diensten op het vlak van respijtzorg
(zoals logeerfaciliteiten) en het aanbieden van
scholingen en trainingen (bijvoorbeeld op het
vlak van preventie en omgaan met dementie).

Daarnaast onderzoekt DSV hoe zij het werven
en behouden van vrijwilligers meer kan vormgeven naar het voorbeeld van het ‘succes’ van
de VG-sector op dat vlak, door de mensen om
wie het gaat meer een gezicht te geven. Hiertoe legt DSV ook contacten met lokale verenigingen (bijvoorbeeld een vrijwilliger van een
voetbalvereniging die ouderen begeleidt om te
komen kijken naar een thuiswedstrijd).

Vrijwilligers
Ook vrijwilligers zullen in het kader van deze
ontwikkelingen anders en beter toegerust en
aangestuurd moeten worden. Vrijwilligerswerk
zal naar verwachting een andere vorm en invulling gaan krijgen.
Niet alleen zullen vrijwilligerstaken meer tijdelijk en meer projectmatig van aard (moeten)
worden ingestoken en zullen duurzame vrijwilligersacticviteiten gaandeweg steeds meer
naar de achtergrond verschuiven. Vrijwilligerswerk is tegelijkertijd ook werken aan welzijn:
vrijwilligerswerk kan immers tevens gezien (en
gepositioneerd) worden als een middel voor
een zinvolle daginvulling.
Daarmee snijdt het mes dus aan twee kanten.
DSV ontwikkelt hiertoe een palet aan vrijwilligersactiviteiten dat aansluit bij zowel de
behoeften van de potentiële vrijwilligers als bij
de behoeften van de betreffende cliënten.
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DSV in het maatschappelijk speelveld
DSV stelt zich op als een maatschappelijk betrokken organisatie, vanuit haar lokale inbedding.
Een en ander houdt in dat DSV zich positioneert als een coöperatieve partner naar externe partijen, doch opererend vanuit eigen kracht.
Daarnaast positioneert DSV zich als een organisatie die actief verbinding zoekt met andere
partijen waar dat kan en past. Een en ander impliceert een pro-actief relatiebeheer met huisartsen, andere eerstelijns zorgverleners, ziekenhuizen, gemeenten, verzekeraars, alsmede
lokale welzijns- en vrijwilligersorganisaties en
andere lokale verenigingen en samenwerkingsverbanden.
Samenwerking met Stichting Hoe Katwijk
Bij de verhuizingen van de DSV-locaties zijn
diverse zaken die niet meer konden worden
hergebruikt (zoals kasten, bedden en andere
kleinmeubelen, maar ook de oude keuken van
Duinrand)aangeboden aan Stichting HOE
Katwijk (Hulp Oost Europa). Deze zijn door
Stichting HOE en het bedrijf Netrom,
dat hier een vestiging heeft, naar Roemenië gestuurd voor gebruik in diverse zorginstellingen
aldaar.
Samenwerking met Het Raamwerk
DSV werkt op de locaties samen met ‘Het
Raamwerk’, en biedt daarmee mensen met een
lichamelijke en/of verstandelijke beperking de
mogelijkheid om begeleide dagactiviteiten uit
te voeren. Zo kunnen zij op een zinvolle wijze
deelnemen aan de maatschappij.

Rolstoelbus Vrienden van Rustoord
Van de stichting Vrienden van Rustoord heeft
DSV een ruime rolstoelbus gekregen, die momenteel veel wordt ingezet voor activiteiten van
bewoners van Rustoord en van de andere locaties
van DSV. De bus is ook inzetbaar voor externe
groepen ouderen.
Samenwerking met andere maatschappelijke
partijen
DSV heeft diverse andere samenwerkingsvormen
met andere maatschappelijke organisaties, zoals
scholen, muziekscholen, kleuterspeelzalen,
koren of de bibliotheek. Bijvoorbeeld met activiteiten zoals een creatieve gezamenlijke bezigheid, Sinterklaasvieringen, muziek- en zangoptredens, pannenkoekenmaaltijden etc. Ook
met de gemeente en het Welzijnskwartier wordt
samengewerkt, bijvoorbeeld met een Vrijwilligersmarkt, of het gezamenlijk geven van voorlichting over ouderenzorg.
Daarnaast zoekt DSV ook samenwerking met
andere zorgpartijen zoals transferverpleegkundigen van ziekenhuizen, gezondheidspraktijken
en apotheken. Voorbeelden hiervan zijn de
seminars (bijv. over wondzorg) die DSV organiseert, het deelnemen aan gezamenlijke voorlichtingscampagnes, open dagen en informatiemarkten (zoals over palliatieve zorg).
Ook de komende jaren zal DSV op deze gebieden
samenwerking blijven zoeken en de mogelijkheden benutten om de onderlinge maatschappelijke verbanden te versterken.
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Ontwikkeling zorg- en dienstenpakket DSV
DSV positioneert zich als dé generalistische aanbieder van langdurige zorg in de wijk. Niet alleen voor ouderen, maar ook voor bijvoorbeeld mensen met een chronische ziekte of aandoening, dan wel met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Daartoe werkt DSV samen met
diverse partners uit de regio.
DSV is daarnaast de excellente zorgaanbieder van dementiezorg, van diagnose tot aan
de laatste levensfase. Daarbij haalt DSV de
functie behandeling op alle locaties in huis,
passend bij de zorgzwaarte van de cliënten. In
samenwerking met het kwaliteitsinstituut kijkt
DSV naar oplossingen die passend zijn binnen
de kleinschalige benadering.

Op de wens van de cliënt toegesneden welzijnsdiensten vormen de basis, waarbij het
stimuleren van ontmoeting en participatie,
zelfredzaamheid en lichamelijke/geestelijke
fitheid centraal staan. In het bijzonder maakt
DSV een speerpunt van het gezamenlijk eten,
zowel in kwaliteit als in keuze voor de cliënt.

Welzijn en welbevinden
Aspecten van gemak en (sociaal) welbevinden
De woonvorm is een onderdeel van de wijk,
waar alle bewoners met elkaar initiatieven ont- worden een belangrijk aandachtspunt. Deels
plooien. DSV stelt zich actief op bij het uitbou- kan dit wellicht zelf georganiseerd worden,
wen van sociale structuren, waarbij DSV meer deels kunnen hier partners voor gevonden worondersteunt en coacht. DSV blijft woonvormen den. DSV wordt meer een facilitator in brede
zin, en biedt een gemakkelijke toegang aan een
creëren waar mensen er voor elkaar kunnen
zijn. Hierbij zoekt DSV de samenhang tussen de breed en volwaardig pakket aan voorzieningen
financiële mogelijkheden, bestaande financie- en diensten.
ring met particuliere diensten en concurreren
op kwaliteit.
Langer thuis
Momenteel ligt het zwaartepunt van de diensten van DSV nog op de zorggerelateerde
aspecten voor kwetsbare ouderen. Welzijn en
welbevinden wordt echter steeds belangrijker
nu mensen langer thuis blijven wonen. Het
is een uitdaging om activiteiten te ontwikkelen vanuit de beperkte middelen die hiervoor
beschikbaar zijn. DSV initieert en organiseert
welzijnsactiviteiten vanuit de wens van de
cliënt en vanuit de groep die om de cliënt heen
staat, zodat er meer aansluiting is op de behoeften.
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DSV blijft continu het dienstenpakket (zowel intra- als extramuraal) aanpassen aan de vraag van
de cliënten en de omgeving.
Uitbreiden diensten
Hierbij kijkt DSV ook naar andersoortige diensten
die het welbevinden van cliënten kunnen vergroten, zoals een klussendienst, een opruimdienst,
een boodschappendienst of financiële dienstverlening. Hiertoe ontwikkelt DSV in het eerste jaar
concrete plannen, die vervolgens jaarlijks worden
bijgesteld en uitgebreid.
Meer kamers voor tijdelijk wonen
Op diverse locaties zijn services en diensten uitgebreid om aan de veranderende vraag hiernaar
uit de maatschappij tegemoet te gekomen. Zo is
het het aantal kamers voor tijdelijk wonen uitgebreid met een nieuwe voorziening van 11 kamers
in het nieuwe gebouw van DSV|Parlevliet. Hier
kunnen mensen tijdelijk wonen om te herstellen
na een operatie, maar ook speelt DSV hiermee in
op de groeiende vraag naar tijdelijk wonen als
mantelzorgondersteuning, om de mantelzorger
tijdelijk te ontlasten.

Digitaal ontmoeten
Ook is DSV in 2016 gestart met een nieuw
welzijnsinitiatief. Op meer locaties ondersteunt DSV lokale initiatieven tot versterking
van de gemeenschapsvorming, d.m.v. faciliteren van lokale ‘internetkranten’ of digitale
ontmoetingscentra. Dit zijn geen websites
van DSV, maar van de ouderen zelf. Ouderen
kunnen hier contact met elkaar zoeken, tips
uitwisselen, gezamenlijke activiteiten ontplooien en uitjes met elkaar plannen.
Voorbeelden hiervan zijn www.bloemleven.nl
(van de woongroepen van Rustoord, Lisse) en
www.floriante.nl (van de bewoners en
omwonenden van Floriante, Rijnsburg).

Diverse activiteiten zorgsteunpunten
Vanuit de zorgsteunpunten van DSV in de
wijken wordt behalve zorg ook een aantal
activiteiten speciaal voor ouderen aangeboden zoals creatieve activiteiten, bewegen
voor ouderen, ontmoetingen, spellenmiddagen, gezamenlijke maaltijden en
uitstapjes.

Zelfstandig wonen met zorg
De zelfstandige appartementen met zorg in
Parledam voorzien ook in een duidelijke behoefte
aan meer zelfstandig wonen voor ouderen, maar
met alle zorg (24 uurszorg) en voorzieningen
binnen handbereik.
Nieuw ontmoetingscentrum voor ouderen
Het nieuwe ontmoetingscentrum ‘De Reedery’
is niet alleen een ontmoetingsplaats voor
ouderen uit de omliggende appartementen,
maar is ook een gemeenschapsruimte voor ouderen uit de buurt, waar zij activiteiten met elkaar
kunnen ontplooien en anderen ontmoeten.

Ontwikkeling activiteiten en diensten
Dergelijke diensten en services zoals de hier
genoemde voorbeelden zullen verder worden
uitgebouwd en uitgebreid met de behoeften
van de cliënten en de ontwikkelingen in de
maatschappij als uitgangspunt.
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Robotica/Innovatie
Diverse ontwikkelingen, zoals krapte op de arbeidsmarkt, de onderdrukstaande tarieven en de
kosten van arbeid aan de onderkant van het functiegebouw maken het nodig om te blijven kijken naar een efficiënte inzet van mensen en middelen. Robotica en verdergaande digitalisering
kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.
Daarnaast is ook continu oog voor vernieuwing in het kader van verbetering van
de (kwaliteit van) zorg belangrijk. Dit behelst
zowel innovatie op sociale aspecten (cultuur,
interactie met de cliënt en het cliëntsysteem),
procesmatige aspecten (ondersteuning van
het zorgproces) als productaspecten. DSV
zoekt daarbij naar oplossingen die passen bij
de cultuur en de mate van acceptatie, zowel bij de medewerkers als bij haar cliënten.
Daarbij wordt ook gekeken naar de inzet van
robotica om te kunnen blijven voorzien in de
vraag bij beperkte middelen. De ontwikkelingen op dit vlak gaan snel, en ook de kosten
dalen snel.

Samen met de producent van Floor in
Motion wil DSV de mogelijkheden verkennen om dit systeem in praktisch opzicht
verder uit te nutten. DSV wil in de wetenschappelijke ontwikkeling van zorg voor
dementerenden een actieve bijdrage leveren en daarmee voor haar cliënten een
toonaangevende en leidende positie innemen in de ontwikkeling van dementiezorg
in Nederland en Europa.
Voor haar extramurale cliënten onderzoekt
DSV in de komende meerjarenperiode goede nieuwe mogelijkheden voor de inrichting
van nachtzorg op afstand.

Intelligente vloer
In 2016 heeft DSV een innovatieve stap genomen door te kiezen voor een niet eerder in
Nederland of Europa beproefd systeem van
domotica in de vorm van ‘Floor in Motion’.
DSV is daarmee een koploper in Europa geworden. Het niet-invasieve uitgangspunt van
deze vorm van domotica ten opzichte van bestaande concepten was een belangrijk argument voor DSV om ervoor te kiezen.
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Digitalisering en Robotica
Electronisch Cliënt Dossier (ECD)
In 2016 is DSV in zijn geheel overgegaan naar
een elektronisch cliëntdossier: ‘ONS Dossier’
van Nedap Healthcare. Hiermee is het papieren zorgdossier zo goed als verleden tijd.
Daarnaast helpt ONS Dossier bij het gestructureerd opzetten van een zorgleefplan
en ondersteunt het de verzorgenden en
verpleegkundigen bij het methodisch en
doelgericht rapporteren. Tevens biedt het
werken in ONS Dossier de mogelijkheid om de
communicatie met de cliënt en de mantelzorgers te versterken.

Caren
‘Caren Zorgt’ is het familieportaal van Nedap
Healthcare. Dit familieportaal kan gekoppeld
worden aan het cliëntdossier bij DSV, waarmee
cliënten en hun contactpersonen online mee
kunnen kijken in de zorgplannen en de dagreportages. Zij kunnen daarover via een
beveiligd kanaal communiceren met het
zorgteam. Het zorgteam ontvangt deze
berichten als onderdeel van het dossier.

Floor-in-Motion
Deze intelligente vloer is aanwezig in de
nieuwbouwlocaties van DSV. De vloer signaleert
bewegingen en herkent daarin patronen.
Daarmee biedt de vloer een cliëntvriendelijk
alternatief voor andere, ingrijpender vormen
van domotica. Bepaalde patronen (z0als een
val) geven meteen een alarmering, andere
patronen (zoals een plotselinge toename van
nachtelijk toiletgebruik) kunnen aanleiding
geven tot extra aandacht. De gebruikstoepassingen van de vloer worden in de komende jaren
nog verder onderzocht in samenwerking met de
fabrikant.
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Organisatiestructuur en personeelsbeleid
Ten opzichte van de veranderingen en vernieuwingen binnen DSV in de afgelopen jaren, is voor
de komende periode stabilisatie en consolidatie van de organisatie een zeer belangrijk aandachtspunt.

De afgelopen jaren hebben sterk in het teken gestaan van het anticiperen op nieuwe
structuren in de zorg. In dat kader is al veel
aandacht geweest voor het ontwikkelen van
de deskundgheid van de medewerkers binnen
DSV. Deze vakinhoudelijke ontwikkeling zal
verder worden doorgezet. Vanwege de druk op
de arbeidsmarkt, alsmede het profileren van
DSV als een betrokken werkgever wordt het
wenselijk geacht om meer zelf te gaan scholen.
Flexibel inspelen op veranderingen
De externe omgeving verandert in een snel
tempo. Eisen die aan de organisatie gesteld
worden, worden anders, zowel vanuit de cliënt
als vanuit de professionaliteit van de medewerkers. De organisatie moet daar continu op
meebewegen en dat zal ook de nodige creativiteit en flexibiliteit van medewerkers vragen.
De organisatiestructuur moet blijvend passend
gehouden worden bij datgene dat de externe
ontwikkelingen brengen. Kortere responstijden
zijn wellicht nodig.

De betrokkenheid van medewerkers bij DSV is
groot. Medewerkers ervaren DSV als een betrokken werkgever waarin, dankzij de schaalgrootte, de lijnen kort zijn, mensen zich geïnformeerd en gehoord voelen en men elkaar
kent. Dit aspect van het ‘samen voor de klus
staan’, van vertrouwen geven en krijgen, moet
zeker behouden blijven. De opgave is derhalve
om medewerkers te blijven binden aan de
organisatie, bijvoorbeeld door in de toekomst
meer een appèl te doen op kwaliteit van de
medewerkers waarbij de samenwerking met
de mantelzorgers en de omgeving van de cliënt
actief wordt gezocht en onderhouden.
Afstemming op actuele situatie
DSV herbezint zich daarbij in de komende
planperiode op haar stafafdelingen (administratie, cliëntenservice, P&O en opleidingen) waarbij hun rol en positie
continu wordt afgestemd op de veranderende wet- en regelgeving in de zorg.

DSV werft op basis van wat de arbeidsmarkt
kan leveren, vanuit het vertrekpunt dat DSV
als werkgever aantrekkelijker moet zijn dan
collega-instellingen in de regio. DSV behoudt
haar aantrekkende werking die voortkomt uit
de cultuur, haar visie op werkgeverschap en de
flexibiliteit die DSV aan medewerkers biedt.
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Financieel/Bedrijfsvoering
In de afgelopen jaren heeft DSV zich goed voorbereid op de inmiddels doorgevoerde stelselwijzigingen. Deze zijn inmiddels geïncorporeerd in de organisatie.

Voor de toekomst zal DSV zich moeten voorbereiden op nieuwe ontwikkelingen waarbij
aanbieders meer te maken gaan krijgen met
resultaatsafspraken in de zorg en meer populatiegerichte bekostiging. Dit zal ingrijpende
eisen stellen aan de manier van zorgverlening,
maar ook aan de bedrijfsvoering.

Om een en ander te kunnen doen, en om voor
eventuele grotere investeringen externe
financiering te kunnen aantrekken, is het streven om een lange-termijnrendement van ten
minste 2% te blijven halen. Dit is echter sterk
afhankelijk van de tarifering vanuit de overheden en verzekeraars.

Wens cliënt centraal
Groei en schaalvergroting zijn zoals uit het
voorgaande al blijkt voor DSV geen doel op
zichzelf; behoud van marktaandeel echter wel.
DSV moet een goede kwaliteit van diensten
blijven bieden tegen aanvaardbare kosten. Zoals beschreven gaan de ontwikkelingen hard en
zal DSV continu moeten blijven inspelen op de
wens van de cliënt.
Ruimte voor ontwikkeling
Er moet ruimte blijven voor inhoudelijke ontwikkeling en het inrichten van de organisatie
op gedifferentieerde vraagstellingen van onze
cliënten. Om ontwikkelingen goed te kunnen volgen, zullen wellicht ook investeringen
gedaan moeten worden in ondersteunende
systemen die het management meer live sturingsinformatie geven.
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