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Inleiding 

 
Na jaren van stabilisatie en voorspelbaarheid heeft Avoord te maken met dynamische tijden. Een 

nieuw zorgstelsel is geïntroduceerd. De verzorgingshuizen zijn opgeheven. Mensen wonen langer 

thuis. De vergrijzing en vergrijzingsproblematiek groeien. Tegelijkertijd neemt de zekerheid over de 
bekostiging van de zorg af en zijn er in 2017 nieuwe verkiezingen.  

  

In dit strategisch beleidsplan 2020 staan onze ambities en strategische doelen voor de periode 2017-

2020 beschreven. We kiezen er in deze dynamische tijd bewust voor om een grove stip aan de horizon 
te plaatsen in de vorm van een ambitie. De strategie geeft richting aan de ontwikkeling van Avoord. 

We hebben een strategische agenda gemaakt, die we elk jaar ijken binnen onze beleidscyclus. Liggen 

we nog op koers of moeten we bijsturen, een andere weg bewandelen of zelfs onze ambitie 
aanpassen? We willen ons kunnen aanpassen aan een veranderende omgeving zonder onze ambitie te 

verloochenen. 

 

Samen naar een nieuw groeiperspectief. Niet voor niets de titel van dit strategisch beleidsplan. Samen 
duidt erop dat we het samen met onze cliënt doen, met de sociale omgeving van de cliënt, met 

medewerkers en met stakeholders. Met hen willen we komen tot een nieuw perspectief. Alleen door 

het met elkaar te doen, groeien we naar dit nieuwe perspectief waar iedereen en bovenal de cliënt 

en zijn of haar omgeving van profiteert.  

 

 

De ontwikkelingen 
 

Vergrijzing 

Nederland vergrijst. De top van de vergrijzing ligt in 2040. Vrouwen leven langer dan mannen. Het 

aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe. De schaarste op de arbeidsmarkt zal stijgen. Tot 2020 

neemt het aantal 80-plussers in Etten-Leur met 13% toe. In Zundert blijft dit percentage stabiel 

(Marktscan Zorgkantoor CZ).  

 
Gezondheid 

We worden gezonder ouder en dat impliceert dat op latere leeftijd we meer ziektes krijgen dan wel 

langer leven met chronische aandoeningen. Er is meer aandacht voor preventie zoals meer 

bewegen, gezond eten en vroege diagnostisering. Etten-Leur en Zundert onderscheiden zich van de 

nationale bevolking door een relatief slechte levensstijl. Obesitas, een belangrijke voorspeller voor 

toekomstige gezondheidsproblemen, komt hier meer voor dan in de rest van Nederland, ook bij 

ouderen (GGD-monitor). Vooral onder de inwoners van Etten-Leur zal dementie sterk toenemen. In 

2040 zal het aantal dementerende mensen bijna verdrievoudigd zijn.  Etten-Leur is dan de op twee 
na sterkst groeiende gemeente in West-Brabant op het gebied van dementie.  

Complexere zorg 

Door overheidsmaatregelen zullen mensen langer thuis blijven wonen. De samenleving wordt geacht 

steeds meer zelf te doen. Dat betekent dat zowel in de woonzorgcomplexen als in de thuiszorg de 

zorg complexer wordt. Op korte termijn betekent dat ook een overschot aan intramurale capaciteit 

in de ouderenzorg. De wetenschap richt zich steeds meer op ouderdom en ouderdomsziekten, de 

sociale component van het ouder worden en de effectiviteit van ouderzorgvoorzieningen, zowel in 
woonzorgcomplexen als in de wijk.   

 

Veranderingen in de markt 

De markt van ouderenzorg verandert. De vraag naar ouderenzorg neemt toe, maar het aandeel 

publieke financiering zal de komende jaren niet meer stijgen. Ook de thuiszorg lijkt niet te ontkomen 

aan bezuinigingen. Daardoor ontstaat een discrepantie tussen vraag en (traditioneel) aanbod. Dit 

biedt kansen voor nieuwe toetreders in de ouderenzorg- en dienstverlening zoals private partijen. 

Ook schept het mogelijkheden voor vernieuwing binnen de ouderenzorg door andere bedrijfstakken. 
De overheid heeft het programma ‘waardigheid en trots’ geïntroduceerd. Hiermee lijkt de overheid 
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kwalitatieve verbeteringen in de ouderenzorg te willen stimuleren met extra aandacht voor  

persoonlijke zorg. Tegelijkertijd hebben we te maken met een steeds strenger toezicht op 

zorginstellingen. De overheid wil experimenteren met persoonsvolgende budgetten, waarbij de cliënt 

in gesprek gaat over de inhoud van zorg en het aanbod tussen instellingen kan afwegen.  

Op deze manier worden nieuwe toetreders op de markt toegelaten en kleinschalige woonvormen 

gestimuleerd. Zorgverzekeraars zullen op waarde gaan inkopen (prijs/kwaliteitsverhouding) en 

normatieve eisen stellen aan omvang en inhoud. Zorgaanbieders krijgen meer te maken met 
selectieve inkoop. De zorgkantoren hebben trend gezet door in dialoog met zorgaanbieders de zorg 

in kwaliteit te verbeteren. Tegelijkertijd zullen wachtlijsten toenemen, omdat er steeds minder geld 

beschikbaar zal zijn. Gemeenten zullen de gelden voor zorgvoorzieningen steeds meer besteden aan 

relatief zware zorgvormen en aan  het stimuleren van duurzame oplossingen en samenwerking.   

 

Mondige cliënt 

De samenleving verandert. Bestaande zekerheden zoals pensioenvoorzieningen worden minder zeker. 
De verhouding met de overheid en instituties zoals zorginstellingen, verandert. Zelforganisatie, 

bijvoorbeeld in de vorm van zorgcoöperaties, doet haar intrede. Oude gemeenschappelijke 

voorzieningen zoals buurthuizen worden belangrijker. Burgers verenigen zich rondom een bepaald 

thema en kunnen zich opstellen als belangenbehartiger en zelfs als inkoper van gewenste diensten. 
Social media vervullen hierbij een belangrijke rol: Informatie wordt sneller verspreid, 

meningsvorming en mobilisatiekracht veranderen.  Mensen zijn kritischer, vragen zorg op maat en 

willen betrokken worden bij oplossingen.   

 

Digitalisering 

Nieuwe technologieën doen hun intrede. Digitalisering en informatisering worden steeds belangrijker. 

Vooral in de ziekenhuiszorg zien we de effecten op behandelingen. Zorgverzekeraars genereren data 

in hun inkoopproces. Zorgverzekeraars weten meer dan instellingen. Ook in de ouderenzorg worden 
steeds meer nieuwe technologieën geïntroduceerd, zoals  zorg op afstand en zorgrobotica. Ook het 

automatiseren en digitaliseren van onderdelen van het zorgproces hoort daarbij. Hoewel de overheid 

dit soort innovaties stimuleert, stelt ze niet of nauwelijks middelen ter beschikking. Het grootste 

effect van de digitalisering en informatisering zien we  bij het keuzeproces van de cliënt en/of zijn 

verwijzer. Niet alleen de betreffende zorgorganisatie bepaalt de keuze van de cliënt of verwijzer. 

Door de beschikbare informatie op het internet (onder meer op vergelijkingssites) weten potentiële 

cliënten veel van de zorg en zorgorganisatie af. Klanten zijn op zoek naar snelle, toegankelijke en  
prettige –wellicht verrassende- oplossingen.  Het kiezen voor zorg is niet langer tijds- en 

plaatsgebonden.  

 

Veranderingen in arbeidsmarkt 

Door de snelle ontwikkelingen in de ouderen- en thuiszorg sluiten het zorgonderwijs en het 

daadwerkelijke werkveld onvoldoende op elkaar aan. De vraag naar lagere niveaus zorgmedewerkers 

is door de stelselwijziging sterk afgenomen.  De vraag naar hogere niveaus zorgmedewerkers neemt 

toe. Schaarste in de arbeidsmarkt ontstaat bij de hogere niveaus en gespecialiseerde 

zorgmedewerkers. Er worden hogere eisen gesteld aan het kunnen omgaan met 

(informatie)technologie en communicatieve vaardigheden. Tegelijkertijd wordt de ouderenzorg als 

minder aantrekkelijk gezien en ervaren door de hogere niveaus zorgmedewerkers. De concurrentie 
om de hogere niveaus medewerkers binnen de (ouderen)zorg zal toenemen.   

 

Financiën  

Sinds de crisis is ook de financiële omgeving veranderd. Banken stellen strengere eisen aan 

zorginstellingen door de onzekerheid over de ontwikkeling van publieke financiering van de 

ouderenzorg. Het gaat eerder over het wel of niet beschikbaar stellen van vreemd vermogen dan de 

hoogte van de risico-opslag. Tegelijkertijd zijn (buitenlandse) investeerders bereid om te investeren 

in zorgvastgoed. Ook crowdfunding is in opkomst. De bekostiging van de langdurige zorg staat ter 
discussie. De overweging van de overheid om met persoonsvolgende bekostiging te gaan werken, 

maakt financiering van bestaande instellingen moeizamer, aangezien een gelijk speelveld ontbreekt.  
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Waar we vandaan komen 
Al deze ontwikkelingen stellen hoge eisen aan het aanpassingsvermogen van de organisatie. Tot 2015 
bevond de ouderenzorg zich in stil vaarwater. De uitvoering van de strategie was redelijk voorspelbaar 

met een grote mate van centrale sturing. De financiering was stabiel en overzichtelijk. Echter, met 

het oog op de mogelijke gevolgen van de decentralisaties in 2015, is in 2014 al een groot 

transitieprogramma gestart langs een aantal lijnen: 

a. Van professionele zorg naar informele zorg 

b. Van intramurale zorg naar extramurale zorg 

c. Van zorg naar welzijn 

 

De transitieplannen hadden als doel om medewerkers en de organisatie voor te bereiden op de 

veranderingen in de zorg. Teams zijn nu in staat om zelfstandig verdergaande beslissingen te nemen 

in de kwaliteit van zorg van mensen en daarin als team te opereren voor de best mogelijke zorg. 

Ondanks maatregelen in de zorg is een hoge cliënttevredenheid bereikt. Samenzorg heeft zijn intrede 

gedaan. De afdeling Marketing en Verkoop is per 2016 operationeel. Samen met de doelgroep worden 

nieuwe producten ontwikkeld. Distributiekanalen en klantwaarde worden onderzocht. Door ICT is een 

inhaalslag gemaakt. De basis voor de ICT- infrastructuur is gelegd, waardoor het systeem minder 
kwetsbaar is geworden. Op het gebied van palliatieve zorg is het keurmerk ‘high care hospice’ 

behaald. Op het gebied van dementie werken we met drie kennisinstituten samen. Avoord genereert 

landelijke aandacht met het project SOCAV, dat staat voor spiegelen, optimaliseren, compenseren 

en aanleren van vaardigheden. Het uitgangspunt is dat de cliënt zoveel mogelijk zelf de dagelijkse 
handelingen blijft doen zodat het dagelijks leven herkenbaar en zinvol blijft. Het nieuwe Grand Café 

concept is geïmplementeerd en de Grand Cafés gaan een rol vervullen voor de doelgroepen in de wijk. 

Avoord AanHuis is ontvlochten uit de intramurale zorg. Wijkgerichte teams zijn ingericht, waardoor 

cliënten minder verschillende gezichten zien. Het project kwetsbare ouderen in de wijk en de 

positionering van specialisten ouderengeneeskunde bij huisartsen neemt structurele vormen aan. 

Door een organisatiewijziging zijn de verbindingen met welzijn in de wijk gefaciliteerd. Welzijn zal 

meer aansluiten op het individueel welbevinden. Meer vrijwilligers zijn geworven. De Geriatrische 
Revalidatiezorg wordt toekomstbestendig gemaakt door samenwerking met andere zorgaanbieders. 

Ook heeft Avoord haar verantwoordelijkheid genomen in de toenemende stroom van spoedzorg 

doordat mensen langer thuis blijven wonen. De marges zijn afgenomen, maar we kunnen nog steeds 

groene cijfers schrijven en investeren in verbetering en vernieuwing van de zorg. 

 

Gepassioneerde medewerkers vormen de ruggengraat van onze organisatie. Dankzij hun inzet hebben 

we het fundament, waarop Avoord de toekomst kan bouwen.  
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Visie, missie, kernwaarden en kernkwaliteiten 
 

 

Visie 
 

Wat vindt ú belangrijk? 

Iedere (potentiële) cliënt beschouwen wij als een uniek persoon. Wij zijn er voor de cliënt. Dat 
betekent dat we ons handelen aanpassen aan wat de cliënt belangrijk vindt. We noemen dat 

klantwaarde. Het gaat hierbij om de inhoud van de dienst of het product, de manier waarop we die 

leveren en het gevoel dat de cliënt daarbij heeft. De cliënt zet dat af tegen de prijs van de dienst en 

de moeite die hij er voor heeft moeten doen. Cliënten verschillen in wat zij belangrijk vinden, ook 
wat betreft de zorg. Bij alles wat we doen vragen we de cliënt wat hij belangrijk vindt. 

 

We respecteren de (potentiële) cliënt zoals hij is met zijn levensgeschiedenis, gewoontes en 

onhebbelijkheden. We streven naar het behoud van zelfrespect, ook als dit moeilijk is door ziekte. 

De cliënt heeft altijd de regie gehad. Ook nu hij ziek is, respecteren en stimuleren we de eigen regie 

van de cliënt. We zoeken altijd naar een oplossing in de vorm van zorg, welzijn of een andere dienst 

of product. We zijn daarin creatief. Of de oplossing nu publiek of privaat wordt gefinancierd doet er 

niet toe. De cliënt bepaalt of de oplossing passend is.  
 

De cliënt deelt zijn leven met anderen, in het gezin, in de straat en in de wijk. Het sociale systeem 

vormt een essentieel onderdeel van het leven van de cliënt, ook als hij niet langer thuis kan blijven 

wonen. We erkennen dat het wonen in een woonzorgcomplex of een verder degenererend verloop 

van de ziekte effect heeft op het sociale systeem. Daarom spannen we ons extra in het sociale systeem 

in stand te houden. Het wonen in een woonzorgcomplex impliceert het wonen in een wijk. Samen 

met de andere wijkbewoners maken onze cliënten deel uit van de samenleving in die wijk.  
 

De kwaliteit van zorg wordt bepaald in de directe relatie en interactie tussen de cliënt en 

medewerker. Dat betekent continu in gesprek zijn met elkaar. In die kwaliteit investeren we. De 

medewerker is in staat feedback te ontvangen  en ervan te leren. De teamleden houden elkaar scherp 
en weten ondersteuningsvragen te stellen. We willen de goede dingen doen en daar extra goed in 

zijn.  We bieden een breed pallet aan zorg thuis, in de wijk of in woonzorgcomplexen voor inwoners 

van Etten-Leur en Zundert. In de verzorging en behandeling van mensen met dementie en mensen die 

palliatieve zorg behoeven, zijn we bovengemiddeld goed.  

 

 

 

Missie 
Wij werken aan maximaal behoud van zelfrespect bij onze cliënten 

 

Bij alles wat wij doen streven wij naar maximaal behoud van zelfrespect bij onze cliënten. Dit doen 

wij door te handelen naar onze kernwaarden Zelfregie, Respect en Samen Leven. Deze waarden 

hebben betekenis voor onze cliënten, medewerkers en de organisatie.  

 

 

 

Kernwaarden 
 

Zelfregie De cliënt staat zoveel mogelijk in zijn kracht 

 

Zelfregie betekent dat wij de cliënt zoveel mogelijk in zijn kracht willen zetten. De cliënt beslist 

zoveel mogelijk zelf, maakt zijn eigen keuzes en is zoveel mogelijk zelfredzaam. We denken hierbij 

in mogelijkheden, naar wat wel kan ondanks de ziekte of aandoening die men heeft. Kunnen zijn wie 

je bent.  
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Respect Serieus nemen en serieus genomen worden 

 

Respect staat voor eenieder in zijn waarde laten. De cliënt, mantelzorger en medewerker van Avoord 

behandelen elkaar respectvol. Respect gaat over elkaar serieus nemen en serieus genomen worden, 

of het nu gaat om de relatie medewerker en cliënt, cliënt en organisatie of medewerker en 

organisatie. Luisteren naar de ander, elkaar leren kennen en elkaar begrijpen, vertrouwen opbouwen 
en communicatie is hierbij van belang. 

 

 

Samen Leven Samen met de cliënt en zijn omgeving invulling geven aan de zorg- en 

 dienstverlening 

 

Samen Leven heeft betrekking op de cliënt en zijn omgeving: familie, bekenden, vrijwilligers, 
medewerkers en de wijkbewoners. Vanuit deze kernwaarde vindt Avoord het belangrijk om de 

mantelzorgers te betrekken bij de zorg van hun naaste. We bouwen een goed contact op en bereiden 

hen voor op wat komen gaat. Samen met de cliënt, mantelzorger, vrijwilliger, medewerker of de 

wijkbewoner geven we invulling aan de zorg- en dienstverlening rondom de cliënt. 
 

 

 

Kernkwaliteiten 

Geen enkele andere zorgaanbieder is zo geworteld in Etten-Leur en Zundert als  Avoord. We kennen 

de inwoners, hun gedrag en hun gewoontes. De lokale gemeenschap is verbonden met ons. En  wij 

verbinden ons met onze dienstverlening aan de lokale gemeenschap. Meer dan 10.000 mensen zijn in 

de eerste of tweede graad met Avoord verbonden en vele Etten-Leurse en Zundertse vrijwilligers 

zetten zich in voor onze cliënten. Ook na de decentralisaties beschrijven cliënten en bezoekers van 
Avoord onze sfeer als warm en betrokken. Onze organisatie en onze  medewerkers stralen dat uit.  

We zijn oplossingsgericht, bedenken oplossingen voor (potentiële) cliënten. Onze medewerkers zijn 

deskundig, flexibel, denken in alternatieven en willen maatwerk leveren. Ze ontwikkelen en proberen 

graag nieuwe zorg en methodieken uit; alles om de zorg voor de cliënt te verbeteren. 

 

 

 

 

Strategische doelen; waar we naartoe gaan 
 

 

Basis op orde, lat omhoog 
Geen huis zonder stevig fundament. Ons huis staat stevig. Onze zorg is veilig en adequaat. Daar mag 

iedere cliënt vanuit gaan. Om ons huis stevig te laten staan, hebben we vakbekwame medewerkers 

en voldoen we aan de eisen die de samenleving en beroepsverenigingen aan ons stellen. We signaleren 

(gezondheids-)risico’s en we handelen vakkundig. We zijn communicatief vaardig en bejegenen onze 
cliënten op een manier die bij hun past. Eisen veranderen door onderzoek of maatschappelijke 

opvattingen. Eisen worden getoetst. We leren vanuit in- en externe toetsing. We passen nieuwe 

standaarden en inzichten toe.  

 

Vraaggericht werken 

De basis is op orde. We leggen de lat hoger. We werken vraaggericht. We passen ons aan aan de vraag 

van de cliënt. Die vraag gaat verder dan zorg alleen. De wens van de cliënt staat voorop, ook als deze 

afwijkt van de gestelde eisen of als de familie er anders over denkt. We doen dat door vakkundig  
samen met de cliënt en zijn familie in gesprek te gaan, waarin eventuele risico’s van de wens van de 

cliënt zorgvuldig worden besproken. We zijn daarin transparant en toetsbaar. 
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Samenzorg 

We zorgen samen met de mantelzorger voor de cliënt. Zelfzorg is belangrijk voor de cliënt. We 

stimuleren wat mensen zelf kunnen. Het behoud van vaardigheden staat voorop. We respecteren het 

sociale systeem van de cliënt, omdat deze voor hem van grote betekenis is. Samenzorg heeft 

toegevoegde waarde voor de cliënt. We bespreken de zorg met de mantelzorgers en evalueren de 

samenzorg. We kennen de mantelzorgers en hun verdriet. We hebben oog en aandacht voor hen. We 
bouwen een goed contact op en bereiden hen voor op wat komen gaat. We handelen naar de 

kernwaarde Samen Leven. 

 

Communicatie 

We zijn proactief en voorspelbaar. We informeren en communiceren met onze cliënt en zijn naasten 

over het ziekteproces en de veranderingen in de zorg. Zij weten wat komen gaat. We maken 

transparante afspraken met elkaar. We formuleren doelen over wat we de komende periode met 
elkaar willen bereiken en evalueren samen de resultaten.  

 

Digitalisering 

Binnen het publieke domein van de ouderenzorg nemen de digitale ontwikkelingen toe. Er wordt 
geëxperimenteerd met nieuwe technologieën. Wij kiezen ervoor hierin geen koploper te zijn. 

Bewezen technologie en ICT zullen we introduceren als die de kwaliteit van leven van cliënten 

verbetert én doelmatig is. 

 

Met de basis op orde en de lat omhoog realiseren we een hoge klanttevredenheid.  

 

 

 

Lokale verbreding, bovenlokale vernieuwing 
Van oudsher is Avoord geworteld in Etten-Leur, Rijsbergen en Zundert. We bieden hier brede 

ondersteuning, welzijn, zorg en thuiszorg. Cliënten kunnen beschermd wonen op een van onze 

woonzorglocaties of er tijdelijk verblijven als ze tijdelijk niet zelfstandig thuis kunnen wonen. Deze 

laatste groep zal groeien. Al bij de start van de zorgcarrière van onze cliënten willen we een sterke 

positie bereiken. We brengen focus aan op het voortraject in de wijk, op ondersteuning, welzijn en 

thuiszorg. Hiervoor zullen producten worden ontwikkeld met een bijbehorend verdienmodel. 

 

De samenwerking met huisartsen zullen we intensiveren evenals het beschikbaar stellen van onze 

kennis aan huisartsen. We zullen meer gaan samenwerken  met andere eerstelijnsvoorzieningen en 

het sociale wijkteam. Met het opengaan van de markt van welzijn in Etten-Leur in 2017 en het 

vervallen van de S1-wijkverpleging biedt dat meer dan ooit kansen. De daginvulling van cliënten  zal 

steeds meer komen te liggen bij de mantelzorgers, wijkverenigingen en coöperaties. Dat past bij de 

decentralisatie. Verdergaande integratie van onze doelgroep in de wijk vraagt om nog meer 

samenwerking met deze partijen  en lokale ondernemers. Avoord moet zichtbaar zijn in de wijk.  

 

Wij richten ons op activiteiten die een beroep doen op onze expertise, zoals preventie, 

vroegdiagnostiek van kwetsbare ouderen, mantelzorgondersteuning en -ontlasting, dagbesteding en 

dagverzorging. Wij doen dat voor en met de inwoners van de gemeentes. We richten ons op duurzame 

interventies. Duurzame inzet van de mantelzorger is een belangrijk aandachtspunt waarvoor we 
producten zullen ontwikkelen.  

 

We sluiten verticale integratie op lokaal niveau of horizontale integratie of ontwikkeling op 

bovenlokaal niveau niet uit. Verticale integratie is het ontwikkelen of overnemen van activiteiten die 

voorafgaan in de keten van de ouderenzorg. Horizontale integratie impliceert het integreren van een 

andere organisatie met woonzorgcomplexen. Om excellent te worden op het gebied van dementie en 

palliatieve zorg creëren we investeringsruimte. Ook zorgen we ervoor dat onze hoogwaardige 
staforganisatie en kwaliteit van zorg in stand blijft. Horizontale ontwikkeling betekent ook het 

ontwikkelen van nieuwe(woon)zorgvoorzieningen voor de doelgroep.   
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Op twee terreinen willen we onze expertise uitbreiden en verdiepen, voorop lopen en excellent zijn: 

dementie en palliatieve zorg. Dit worden ook de speerpunten voor de komende drie jaar. 

 

Dementie 

De verwachting is dat het aantal dementerende mensen de komende jaren toeneemt. Wij zijn de zorg 

rondom dementie aan het vernieuwen met het accent op behoud van of opnieuw  aanleren van 
vaardigheden. We doen dat in samenwerking met kennisinstituten. We investeren in een dementie- 

expertisecentrum. Bovenlokaal zijn we bekend  en exploiteren we onze kennis en kunde. In de zorg 

adopteren we de kennis en kunde in ons handelen, ook in de thuiszorg en eerste lijn. Wij zijn dé 

speler op het gebied van dementie in West-Brabant en  beginnen geleidelijk aan  interesse te krijgen 

van  landelijke media.   

 

Palliatieve zorg 

Met de vergrijzing neemt ook de aandacht voor palliatieve zorg toe. Het aantal 

eenpersoonshuishoudens zal toenemen. Avoord heeft een snelle ontwikkeling doorgemaakt in de 

palliatieve zorg. Wij zijn inmiddels als een van de weinige hospices in Nederland een high care 

hospice. Bij verwijzers en in de eerste lijn hebben we een goede reputatie. Onze  kennis en kunde 
breiden we uit naar de thuiszorg en ouderenzorg. We willen de palliatieve zorg bovenlokaal uitbreiden 

door onze zorg aan mensen buiten de regio aan te bieden en zo nodig ons ook daar te vestigen. We 

willen uitgroeien tot een expertisecentrum en onze kennis en expertise exploiteren. We zijn 

proactief, investeren in innovatie en werken samen  met kennisinstituten. Het is voor verwijzers 

vanzelfsprekend dat ze doorverwijzen naar Avoord.  

 

 

 

Publiek en privaat 
De vergrijzing neemt toe, het publieke geld neemt af. Vanuit de ICT, technologie, 

vastgoedinvesteerders en dienstensectoren ontstaan nieuwe toetreders op de markt. De zorgsector 

wordt uitgedaagd. Veel  partijen claimen een overtuiging van hoe die markt eruitziet. Avoord is zich 

bewust van de ontwikkelingen en toetreding. Ook wij zijn ervan overtuigd dat er een private markt 

voor zorg en ondersteuning komt. Op dit moment is de ervaring dat mensen nog erg moeten wennen 

aan het idee dat een vorm van eigen verantwoordelijkheid ook betekent dat ervoor betaald moet 

worden. De huidige generatie ouderen is dat niet gewend en vooralsnog terughoudend. We kiezen 

daarom op dit moment niet voor een zeker terrein. Wel verwachten wij de komende vier jaar 

ontwikkelingen die interessant genoeg zullen zijn voor Avoord. We zullen de markt, en in het 

bijzonder de ontwikkelingen rondom dementie en palliatieve zorg, daarom de komende periode goed 

blijven scannen. Een investeringsbudget zal gereserveerd worden om daadkrachtig op kansrijke 

ontwikkelingen in te kunnen spelen. 

 

Met de strategische doelen: 

a. Basis op orde, lat omhoog 

b. Lokale verbreding, bovenlokale vernieuwing 

c. Publiek en privaat 

hebben we een antwoord op de maatschappelijke ontwikkelingen in de ouderenzorg in de periode 

2017-2020. We beantwoorden aan de maatschappelijke opvatting van veilige en goede zorg en leggen 

de lat hoger door te werken aan onderscheidende zorg en klantwaarde. We willen van betekenis zijn  

voor de Etten-Leurse en Zundertse gemeenschap en excellent worden op het gebied van dementie en 

palliatieve zorg. Daarbij leidend is wat de cliënt belangrijk vindt. 
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Figuur 1: Missie, visie en strategie Avoord Zorg en Wonen 

 

 
 

 

  

 

Avoord Zorg en Wonen 

Cliënt en zijn omgeving 
- Zelfregie 
- Respect 
- Samen Leven 
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Waarom  

  

‘Wij werken aan maximaal behoud van zelfrespect bij onze cliënten’ 
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lat omhoog 

 

 
 
 

Lokale verbreding 
 

_______________ 
 

Bovenlokale 
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Publiek en privaat 
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Wat Avoordbreed nodig is  
De genoemde ontwikkelingen en de keuzes die zijn gemaakt, stellen een aantal algemene eisen aan 
onze organisatie die in elk beleidsterrein aan de orde zijn.  

 

Resultaatgerichtheid (outcome) 

Onze  focus ligt op de resultaten, of deze  nu betrekking hebben op de cliënt, zijn sociale omgeving 
of op de resultaten die we als Avoord willen behalen. Als de gewenste resultaten niet worden 

behaald, passen we onze maatregelen en processen aan zodat we wel het beoogde resultaat 

bereiken. Niet het proces, maar het resultaat ervan (outcome) telt.  

Adaptief vermogen 

Er gebeurt veel in de ouderenzorg. Dat brengt onzekerheid, maar ook kansen met zich mee.  Alleen 

organisaties die het vermogen hebben flexibel te blijven, in weten te spelen op veranderingen en zich 

duurzaam kunnen aanpassen, overleven deze dynamische tijden Avoord wil zo’n organisatie zijn en 
tegelijkertijd koers zetten. Het gaat hierbij om zowel de primaire en ondersteunende processen als 

diverse beleidsterreinen.    

 

Lerende organisatie 

We willen continue verbeteren, of het nu om de primaire zorg of om ondersteunende processen gaat. 

Daarbij past een organisatie die weloverwogen te werk gaat, maar ook de veiligheid creëert om van 

fouten te leren. We leren van voorspellingen die (niet) zijn uitgekomen en van maatregelen die (niet) 

tot het gewenste doel hebben geleid. We leren van elkaar. Waar zaken niet goed gaan, analyseren 
we de oorzaken. We praten  met elkaar over waarom het niet goed ging zodat we ervan kunnen leren. 

We vertellen successen aan elkaar zodat ook anderen successen kunnen boeken. We leren van andere 

(ouderenzorg-)organisaties en nemen dat mee naar onze organisatie. We leren van onze cliënten en 

hun familie.  
 

Creativiteit en ondernemerschap 

Avoord Zorg en Wonen moet aantrekkelijk zijn en blijven voor cliënten, verwijzers, financiers en 

(potentiële) medewerkers. Onderscheidend vermogen is daarbij belangrijk. Creativiteit en 

ondernemerschap zijn nodig om de klantwaarde te optimaliseren en om ons te positioneren in de 

(private) markt. Ondernemerschap betekent initiatief nemen en kansen najagen. Wij doen dat 

gericht. Ondernemen betekent ook risico’s nemen. Met die risico’s zullen we verantwoord omgaan. 
 

Zichtbaarheid  

Wat we doen, wie we zijn en waarvoor we staan, mag zichtbaar zijn voor de cliënt, zijn familie, 

omgeving en (potentiële) medewerkers. We zetten  daar onder meer  social media voor in. Cliënten 

en familie zijn onze beste ambassadeurs. Medewerkers zijn ambassadeur voor Avoord en zich bewust 

van hun rol in het dagelijks werk.  

 

Innovatie 

Zonder vernieuwing  geen vooruitgang. Innovatieve capaciteiten van medewerkers en afdelingen 

worden benut. We leren nieuwe dingen en investeren in nieuwe kennis en vaardigheden. Zo  werken 

we  samen met kennisinstituten voor dementie en houden zo verbinding met de wetenschap.  

 

Lean 

We bieden brede ondersteuning, welzijn en zorg in ons werkgebied en willen ons verder ontwikkelen 

op het gebied van dementie en de palliatieve zorg. Om in de lokale verbreding en bovenlokale 
vernieuwing sterk te blijven,  is het lean maken van processen in de organisatie nodig. Met zo min 

mogelijke verspilling realiseren we de maximale waarde voor de cliënt. Door het lean maken  gaan 

de operationele kosten omlaag. Dit komt het bedrijfsresultaat en de investeringsruimte weer ten 

goede. 
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Strategische agenda Avoord 2017-2020 

 
DOEL 
Wij werken aan maximaal behoud van zelfrespect bij onze cliënten door te handelen naar de kernwaarden Zelfregie, Respect en Samen Leven. Wij werken aan een nieuw groeiperspectief door onze zorg- en dienstverlening lokaal te verbreden, 
bovenlokaal te vernieuwen en ons te richten op de publieke en private markt. 
 
DOELSTELLINGEN 

 
STRATEGIEËN 

 
DASHBOARD 

 
ACTIEPLAN 

Actie  
Op 31-12-2020 heeft 
Avoord voor elke 
locatie een NPS van 
minimaal 75 en scoort 
Avoord op teamniveau 
minimaal een 9 op 
cliënttevredenheid over 
hetgeen de cliënt 
belangrijk vindt: 
- thuis voelen /sfeervol 
- lekker eten en drinken 
- veilig voelen en zijn 
- zich gehoord 
voelen/serieus 
genomen voelen 
(kernwaarde Respect) 
- kunnen zijn wie je 
bent 
(kernwaarde Zelfregie) 
-vertrouwen in 
medewerkers 
 
Op 31-12-2020 is  
Avoord financieel 
gezond door het 
hebben van een 
minimale omzet van 40 
mln euro en het 
jaarlijks creëren van 
minimaal 0,6 mln euro 
investeringsruimte 
 
Op 31-12-2020 is Avoord 
lokaal geworteld in de 
gemeente Etten-Leur 
en Zundert door het 
beschikken over 5.000 
prospects in de 
adherentie 
 

 

Basis op orde, lat omhoog 
Voldoen aan de wensen, verwachtingen en eisen 
van de cliënt en stakeholders door het bieden 
van kwalitatief goede zorg- en dienstverlening 

Op 31-12-2020 heeft Avoord voor elke locatie een NPS 
van minimaal 75 en scoort Avoord op teamniveau 
minimaal een 9 op cliënttevredenheid over hetgeen 
de cliënt belangrijk vindt: 
- thuis voelen /sfeervol 
- lekker eten en drinken 
- veilig voelen en zijn 
- zich gehoord voelen/serieus genomen voelen 
(kernwaarde Respect) 
- kunnen zijn wie je bent (kernwaarde Zelfregie) 
- vertrouwen in medewerkers 
 
Op 31-12-2020 scoort Avoord ‘groen’ op de kritische 
indicatoren zodat we vanuit wet- en regelgeving niet 
door een ondergrens heengaan 

 

Zorg 
1. Zorg- en dienstverlening vindt altijd cliëntgericht plaats waarbij het uitgangspunt is: ‘wat vindt ú belangrijk?’ 
2. Zorg- en dienstverlening vindt altijd plaats vanuit de kernwaarde Samen Leven 
3. Om veilige zorg te allen tijde te garanderen zijn de kwalitatieve en kwantitatieve minimumnormen bepaald m.b.t.: 
- personele inzet in het primaire proces (link strategie medewerkers) 
- het kwadrant Kwaliteit Zorg in de resultaatovereenkomst (incl. aandachtsgebieden) 
 
Medewerkers 
1. Avoord beschikt over voldoende en deskundig personeel passend bij de kernwaarden Zelfregie, Respect en Samen Leven 
2. Avoord heeft medewerkers die methodisch werken (PDCA-cyclus) 
3. Mensen willen graag bij Avoord (blijven) werken door aantrekkelijk werkgeverschap 
4. Avoord werkt aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers 
 
Organisatie 
1. Integriteit en compliance is duurzaam en professioneel verankerd in onze processen doordat we beschikken over een basisstructuur 
2. Avoord beschikt over een passend en werkend managementsysteem dat de ambitie en strategische doelstellingen ondersteunt 
3. Avoord is financieel gezond door het hebben van een minimale omzet van 40 mln euro, het creëren van minimaal 0,6 mln euro 
investeringsruimte en het optimaal inrichten van administratieve processen 
 
Omgeving 
1. Omgeving cliënt (fysieke woon- en leefomgeving); Avoord biedt een aantrekkelijke woonomgeving voor bewoners en hun bezoekers en 
Avoord heeft veilige gebouwen voor haar cliënten, bezoekers en medewerkers 
2. Omgeving Avoord; Avoord voldoet aan de wensen, verwachtingen en eisen van stakeholders 
 
Middelen 
1. E-health draagt bij aan doelmatigheid met behoud of verbetering van kwaliteit van zorg (digitaliseren) 
2. Avoord heeft haar primaire en ondersteunende processen zodanig ingericht dat wordt voldaan aan wet- en regelgeving en dat efficiënt 
gebruik wordt gemaakt van bestaande en nieuwe ICT technologieën en geautomatiseerde controles 
3. 80% van de applicaties binnen Avoord komt uit ‘de cloud’ 
4. Hulpmiddelen 

 

 

Lokale verbreding, bovenlokale vernieuwing 
Lokaal willen we verbreden via verticale en 
horizontale ontwikkeling. Dit betekent dat we 
al bij de start van de zorgcarrière van onze 
cliënten een sterke positie willen verwerven, 
daarbij is de mantelzorger ook onze cliënt. 
En -om onze concurrentiepositie te verstevigen- 
willen we onderscheidend zijn in de markt door 
bovenlokale vernieuwing. Daarbij richten we 
ons op vernieuwingen op het gebied van 
dementie en palliatieve zorg 

Op 31-12-2020: 
� heeft Avoord in Etten-Leur, Rijsbergen en Zundert 

een Conceptstore die nauw samenwerkt met AAH 
en het Advies- en Behandelcentrum; 

� beschikt Avoord over 5.000 prospects, vastgelegd 
in Efficy waarvan 20% klant is geworden; 

� heeft Avoord met 5 bovenregionale organisaties 
afspraken om onze kennis af te nemen 
(zorg/onderwijs); 

� is Avoord marktleider op het gebied van palliatieve 
zorg; 

� zijn er 50 bovenregionale cliënten op onze pg-Wlz-
plaatsen 

1.Eerder in de keten actief aanwezig zijn bij de cliënt 
2.Langer in de keten actief aanwezig bij de cliënt (nazorgtraject om terugval te voorkomen, bijv. na revalidatie of ziekenhuisopname 
3.Profileren organisatie en product aanbod in voor de doelgroep verstaanbare taal 
4.Bovenlokale kennisdeling 
5.Oriëntatie op nieuwe (technologische)  mogelijkheden bij dementie en palliatieve zorg 
6.Monitoren groei cliënten n.a.v.  uitbreiding in keten en profilering 
 
 

 

Publiek en privaat 
We benutten optimaal de publieke 
financieringsmogelijkheden ten behoeve van 
ouderen en verkennen de private markt: 
scannen en zorgen dat Avoord klaar is om 
daadkrachtig op kansrijke ontwikkelingen in te 
kunnen spelen 
 
 

Op 31-12-2020: 
� heeft Avoord gecontracteerd: 

- minimaal 500 Wlz-hoog plaatsen  
- minimaal 50 plaatsen 25 ELV Basis/Intensief en 
25 ELV Palliatief 
- Wijkverpleging bij alle zorgverzekeraars  
- begeleiding in de 6 samenwerkende gemeentes 
en Breda 
- ontvangt Avoord van Etten-Leur de beschikbare 
subsidie-bijdrage voor de ondersteuning van 
mantelzorgers van ouderen; 

� scoort Avoord per locatie een 9 op 
ZorgkaartNederland en heeft zij voor elke locatie 
minimaal 25 waarderingen van het afgelopen jaar; 

� heeft Avoord voor elke locatie een NPS van 
minimaal 75; 

� beschikt Avoord over 5.000 prospects, vastgelegd 
in Efficy waarvan 20% klant is geworden; 

� is de jaaromzet van de particuliere producten 
€ 500.000,-. 

1. Klanttevredenheids- en NPS-meting vindt structureel plaats, is procesmatig verankerd obv PDCA-cyclus 2020 en is transparant voor onze 
klanten 
2. CRM ondersteunt bij het ontwikkelen van een klantbeeld en het signaleren van kansen en optimaliseert het klantcontact 
3. Er is een communicatieplan gericht op het vergroten van de zichtbaarheid van Avoord 
4. De positionering van de conceptstore is uitgewerkt en geïmplementeerd 

 


