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Voorwoord 
 

Welkom lezer,  

 

Voor je ligt het strategisch beleidsplan van organisatie LeekerweideGroep. We 

beschrijven hierin welke strategische doelen en focus we hebben gekozen voor de 

komende jaren, maar in het bijzonder de periode 2018-2020.  

Voortbouwen 

Dit beleidsplan staat natuurlijk niet op zichzelf. Het bouwt voort op doelstellingen die 

we in het vorige plan “Samen van Droom naar Werkelijkheid” bepaald hebben.  

In dat plan hebben we onze ambitie kenbaar gemaakt een organisatie te willen zijn 

die ondersteuning kan bieden aan iedereen die op enig moment in zijn leven zorg, 

hulp of begeleiding nodig heeft. Een organisatie met bovendien een maatschappelijk 

nut en doel: namelijk mensen betrokken houden bij de maatschappij, bij elkaar en 

hen te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling.  

 

Om dat persoonlijk, doelgericht en op maat te kunnen doen hebben we onze 

organisatie in labels georganiseerd. Inmiddels kent LeekerweideGroep negen labels, 

met ieder hun eigen specifieke kennis en kunde. En kunnen we snel, doelgericht en 

met de benodigde kennis en kunde antwoord geven op de ondersteuningsvragen die 

ons gesteld worden.  

 

Met onze labels begeleiden we mensen naar werk, zinvolle dagbesteding en 

onderwijs. We bieden ondersteuning aan mensen met en zonder beperking en 

bieden specialistische behandeling en therapie aan individuele cliënten maar ook 

aan hun naasten. We zijn actief in het sociaal domein met activiteiten die mensen 

versterken en samenbrengen. We matchen vrijwilligers met mensen die een 

ondersteuningsvraag hebben of “gewoon” behoefte aan sociaal contact. Tenslotte 

organiseren we onderwijs voor professionals in zorg en welzijn en dragen we bij aan 

kennisdeling, kennisvermeerdering en professionaliseren van ons vakgebied.  

Blik op verder 

Dit plan is een voortzetting van het plan ‘Samen van Droom naar Werkelijkheid’. 

Maar wel een plan met weer een geheel eigen focus en accent. Het vorige plan heeft 

de basis gelegd voor de brede organisatie die we nu zijn. Met dit plan werken we die 

basis verder uit en leggen we al weer verbindingen naar de toekomst. Uiteindelijk 

willen we komen tot een sterke, goedgeschakeerde keten aan zorg en 

ondersteuning waar iedere inwoner binnen onze regio een beroep op kan doen 

wanneer hij dat nodig heeft. 

We zijn dus nog lang niet uitgedroomd. Integendeel: “Reality leaves a lot to the 

imagination”, stelde John Lennon. Om er maar eens een fenomenale dromer in te 

gooien. Tussen werkelijkheid en ideaal ligt nog heel wat ruimte. Het is aan ons om 

die ruimte in te vullen. En dat zullen we ook gaan doen. Door zelf te ontwikkelen en  
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door slimme samenwerkingsverbanden aan te gaan. Dit plan geeft hier richting en 

doel aan.  

Met de hulp van 

Het plan dat nu voor je ligt is met de hulp van velen tot stand gekomen. 

Cliëntenraad, Deelnemersraad, OR, Raad van Toezicht en MT hebben inspraak 

gehad. Uitkomsten van medewerkers- en stakeholdersonderzoeken en informatie 

van medewerkers en clusterhoofden hebben de nodige voeding en inbreng 

geboden.  Ook hebben we ons oor te luisteren gelegd bij andere partijen uit de 

maatschappij. Zoals gemeentes, belangenorganisaties, gewone burgers en collega-

organisaties. Wat vinden zij nodig, wat zal nodig worden en wat is gewenst? Al deze 

informatie hebben we gebundeld en beoordeeld. En hieruit is ons plan uiteindelijk 

gedestilleerd.  

En dan nu het plan: 

Je leest het plan als volgt:  

In hoofdstuk 1 evalueren we het strategisch beleidsplan 2016-2018. Welke 

doelstellingen hebben we behaald en waar staan we nu?   

In hoofdstuk 2 verwoordt onze Paul Zegveld de droom van LeekerweideGroep. John 

Lennon was een dromer bij uitstek, maar onze bestuurder kan er ook wat van. 

In hoofdstuk 3 staat ons mission statement. Waar staan we voor en wat is onze 

missie en visie? Hier gaan we ook kort in op de rol en betrokkenheid van klant, 

familie, verwanten en vertegenwoordigers. Wat verwachten we van elkaar en hoe 

denken we de onderlinge samenwerking vorm te kunnen geven.  

In hoofdstuk 4 staan de strategische hoofddoelstellingen voor de komende jaren 

vermeld. Deze doelstellingen vormen de uitgangspunten voor de beleids- en 

actieplannen van de labels en hun diensten en teams.  

In hoofdstuk 5 lichten we de belangrijkste thema’s uit dit beleidsplan toe. We sluiten 

af met een overzicht van kernwaarden waarmee LeekerweideGroep en haar labels 

zich willen onderscheiden.  

Als bijlage is toegevoegd een actieplan, voortvloeiend uit de strategische 

doelstellingen. De acties worden verder vormgegeven in de actieplannen per label, 

dienst of team.  
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Hoofdstuk 1. Terugblik 

 

Wat is het effect van het strategisch beleidsplan 2016-2017? 

 

Concreet is gerealiseerd:  

Voor de cliënt/klant: 

 We zijn dichtbij een keuze voor een passend cliëntenportaal ter ontsluiting 

van een deel van het cliëntdossier voor de cliënt en zijn wettelijk 

vertegenwoordiger(s). Bij deze zoektocht zijn cliënten, vertegenwoordigers, 

medewerkers primair proces en ondersteunende diensten betrokken.  

 Medewerkers worden gecoacht en getraind in het regie geven aan de klant. 

Alle teams in het primair proces worden getraind op het gebied van Gentle 

Teaching. Het gaat hierbij om respect, onvoorwaardelijke acceptatie, 

gelijkwaardigheid en naast de cliënt staan. Deze bejegeningsvorm is 

overigens de norm binnen geheel LeekerweideGroep en onze labels.   

 Medezeggenschap is geregeld op diverse niveaus van de organisatie. 

Cliëntoverleggen op de woningen hebben vorm gekregen. Cliënten worden 

betrokken in de sollicitatieprocedure van medewerkers.  

 Het project sociaal netwerkversterking is afgerond met een platform zorg 

‘samenwerken informele en formele zorg’. Het hebben van een sterk sociaal 

netwerk is van groot belang voor de client. Begeleiders hebben geleerd hoe 

ze dit netwerk kunnen voeden en uitbreiden en hoe de samenwerking tussen 

de verschillende deelnemers goed te organiseren.  

 Met meerdere partijen in Noord-Holland wordt onderzocht hoe een zorgcirkel 

gecreëerd dient te worden. 

 Klanttevredenheidsonderzoek voor het sociaal domein is in 2016 voor het 

eerst uitgevoerd. Deze cliënten zijn zeer tevreden gebleken. 

Klanttevredenheid wordt vanaf 2018 gemeten via het instrument “Dit vind ik 

ervan”. Dit geldt zowel voor de Wlz als het sociaal domein. 

 Klanten worden in de gelegenheid gesteld om nieuwe competenties te 

verwerven, zoals sociale media, zelfstandig reizen.  

 Door inzet van een deskundigenteam middelengebruik neemt het 

middelengebruik af. Klanten worden serieus genomen en niet veroordeeld 

voor hun gedrag.  

 Er zijn samenwerkingsverbanden en nieuwe initiatieven opgezet via projecten 

van BuroFlo. BuroFlo opereert op het gebied van het sociaal domein: 

Jeugdwet, Participatiewet en Wmo. Deze projecten versterken burgers in hun 

zelfstandigheid en weerbaarheid. Zoals de opzet van een formulierenbrigade, 

werk- en werkervaringsprojecten in samenwerking met bibliotheek Hoorn, 

leer-werkplekken bij basisschool ‘t Ruimteschip, samen met ons label 

IetsAnders.  

 Daarnaast is een bijzonder onderwijsproject gestart: IetsAnders DOEN, dat 

leerplichtige kinderen en jongeren die dreigden uit te vallen toch onderwijs en 
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passende dagbesteding biedt. Daarmee behouden zij perspectief op 

onderwijs, werk en daarmee deelname aan de maatschappij.  

 Ons ondersteuningsaanbod is verrijkt met het bieden van kinder- en 

jeugdtherapie en intensieve gezinsbehandeling. Sinds 2016 bieden we 

logopedie aan ieder kind, jongere en volwassene die dat nodig heeft, dus ook 

zonder Wlz-indicatie. Datzelfde geldt voor psychomotore therapie. Zo 

ontsluiten we stukje bij beetje onze kennis, expertise en behandeling. Dat is 

ook niet meer dan normaal. Het gaat om een zorgbehoefte die vervuld moet 

worden, niet langer om verzuilde zorg aan specifieke doelgroepen met een 

bepaalde achtergrond.  

 In januari 2016 is het label Logisch! gestart. In 2017 is gebleken dat het aan 

de behoefte van klanten voldoet. 

 

Voor medewerkers en vrijwilligers: 

 Vanaf de zomer van 2016 is het traject naar zelforganisatie ingezet. Inmiddels 

zijn 52 teams gestart. Zij worden daarin ondersteund door interne coaches. 

Leidinggevenden zijn getraind.  

 Ook LeekerweideGroep voelt dat er een krapte ontstaat op de arbeidsmarkt. 

Ideeën zijn gegenereerd om deze krapte tegen te gaan. Een aantal 

suggesties is onmiddellijk uitgevoerd.  

 In 2017 zijn de eerste Huishoudelijk Ondersteuners gestart om de 

medewerkers in het primair proces te ontlasten.  

 Een nieuw label VrijwilligersNH is eind 2017 gestart. Gekozen is voor het 

registratie- en matchingsysteem Vrijwilligersdossier. Dit systeem kan ook 

aangeboden worden aan andere organisaties.  

 In 2017 is een start gemaakt met de opzet van een 

expertise/behandelcentrum. De klantbenadering, behandeling en 

interdisciplinaire aanpak van ebc360 wordt standaardbenadering voor alle 

huidige en toekomstige klanten/cliënten van (de labels van) 

LeekerweideGroep. Medewerkers worden getraind en geschoold in deze 

uniforme aanpak en de eisen die aan behandeling buiten de VG groep aan 

deze disciplines worden gesteld.  

 

Voor de organisatie: 

 In mei 2016 is LeekerweideGroep opgericht. LeekerweideGroep faciliteert en 

ondersteunt de labels in de uitvoering van hun diensten. Personeelsdiensten, 

hotelmatige services, administratie, informatiserings- en 

automatiseringsdiensten, beleid- en stafdiensten worden door de koepel 

LeekerweideGroep georganiseerd en uitgevoerd ter ondersteuning van de 

labels.    

 Mogelijkheden voor verdere samenwerking met Wilgaerden zijn onderzocht. 

Een overeenkomst voor samenwerking op medisch gebied, P&O, I&A, 

Palito/facilitair is in de maak. Vanaf februari 2017 wordt het management van 
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P&O en vanaf 1 januari 2018 het management van I&A van 

LeekerweideGroep en Wilgaerden gedeeld. Ook zullen vacatures gezamenlijk 

vervuld worden bij beide bedrijfsonderdelen. 

 De familievereniging, cliëntenraad en Raad van Bestuur hebben een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten. Hierin wordt aangegeven wanneer 

we overleggen, waarover en hoe we elkaar betrekken bij de ontwikkelingen 

binnen LeekerweideGroep.  

 De gemeenten weten de consulenten Zorg & Welzijn van LeekerweideGroep 

steeds vaker te vinden. De consulenten denken altijd mee om (onafhankelijk) 

te kijken naar de mogelijkheden en advies te geven.  

 De aanbestedingen zijn afgerond voor 2018 en met iedere gemeente waar we 

cliënten zorg verlenen is een contract gesloten. Nieuwe kansen worden 

opgepakt richting het speciaal onderwijs, Integraal Kind en Expertise Centrum 

en naschoolse opvang.  

 Een pilot is gestart voor afvalscheiding op een aantal locaties.  

 Papierloos vergaderen is gestart en wordt gestimuleerd.  

 Een beeldende visie op gastvrijheid is uitgewerkt en verspreid in de 

organisatie. Best practices worden gedeeld.  
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Hoofdstuk 2. De stip op de horizon: onze droom  
verwoord door Paul Zegveld 

 

Waar willen we staan over 2 tot 3 jaar? 

 

Onze droom is dat wij onze klanten in de toekomst ondersteuningsarrangementen 

kunnen bieden die hen helpen om zich te ontplooien 

 tot burgers die er toe doen in onze maatschappij; 

 tot burgers die zich kunnen ontwikkelen;  

 tot burgers die participeren en bijdragen aan een betere woon- en 

leefomgeving; 

 tot burgers die dat doen met eigen mogelijkheden en naar beste kunnen, zo 

nodig ondersteund door mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. 

 

Onze droom is dat wij andere organisaties en gemeenten goed helpen bij het 

realiseren van hun doelstellingen op het gebied van de Wmo, jeugdwet, 

participatiewet en Wlz. Wij ondersteunen hen bij het ontwikkelen en bieden van 

ondersteuningsarrangementen voor hun burgers. 

 

Onze droom is dat wij dat samen doen met andere partijen als dat een meerwaarde 

heeft voor de burgers en betrokken organisaties. 

 

Onze droom is dat wij bovenstaande doen overal waar wij komen en zijn en waar 

vragen zijn van burgers en organisaties. 

 

Onze droom is dat de klanten en/of de betrokkenen rondom de klant zelf de regie 

hebben en dat wij gastvrije en vraaggerichte ondersteuning bieden bij het realiseren 

van de doelen die zij formuleren in het kader van hun ondersteuningsbehoeften. Zij 

hebben de regie over hun eigen ondersteuning. 

 

Onze droom is dat onze medewerkers met plezier werken, dat zij voldoende 

regelcapaciteit en autonomie hebben om hun werkzaamheden te doen binnen de 

kaders en kwaliteitszorg en conform wet- en regelgeving. 

 

Onze droom is dat medewerkers gastvrij, ondernemend en vernieuwend zijn en 

kwalitatief goede ondersteuning en zorg en diensten verlenen aan onze klanten en 

dat zij up-to-date zijn opgeleid. 

 

Onze droom is dat onze vrijwilligers en mantelzorgers zich waardevol gewaardeerd 

voelen, dat zij goede coaching, training en ondersteuning krijgen om belangrijke 

partners te zijn voor onze klanten. 
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Onze droom is dat de medewerkers van de ondersteunende stafdiensten van 

LeekerweideGroep klanten, medewerkers, vrijwilligers en andere organisaties 

gastvrij en optimaal ondersteunen en goede service bieden. 

 

Onze droom is dat wij als organisatie een bijdrage leveren aan een duurzame 

omgeving en wereld. 

 

We gaan komende jaren samen aan de slag om deze droom werkelijkheid te 

maken. 
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Hoofdstuk 3. Doel van de organisatie, visie en missie 

 

Mission statement: SAMEN VAN DROOM NAAR WERKELIJKHEID 

3.1  Doel van de organisatie 

Onze klanten zijn mensen met verschillende ondersteunings- of hulpvragen. Maar 

allen met de wens en het recht er toe te doen. Als burger, als verwant, als partner, 

ouder of vriend, als mens. Wij ondersteunen hen daarbij. Die ondersteuning bieden 

we voor korte of langere tijd, zo lang als nodig is. We organiseren deze 

ondersteuning klantvolgend en in samenspraak met de klant en zijn netwerk. 

Onze ondersteuning is erop gericht dat mensen zich kunnen ontwikkelen tot de 

persoon die zij willen zijn en deel kunnen nemen aan de samenleving op een manier 

die voor hen haalbaar is en bij hen past en die bijdraagt aan een gelukkig en zinvol 

leven in contact met anderen. Daarom bestrijkt onze ondersteuning meerdere 

levensdomeinen.  

We zijn persoonlijke dienstenverlener maar hebben ook een maatschappelijke 

functie. We maken ons ook sterk voor het aanleggen van bredere algemene 

ondersteunende diensten waar mensen naar believen gebruik van kunnen maken. 

Diensten die de sociale cohesie verstevigen en de zelfstandigheid van mensen 

versterken.  

Om dit alles doelgericht en op maat te kunnen doen, hebben we onze organisatie 

georganiseerd rondom labels, die ieder hun eigen expertise, kennis en kunde 

hebben. Deze labels treden zelfstandig op, of werken samen, net waar de situatie of 

de klant behoefte aan heeft.  

LeekerweideGroep omvat op dit moment 9 labels:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Leekerweide: zorg, wonen, werken/dagbesteding, ondersteuning en behandeling 

voor mensen met een beperking 
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BuroFlo: ondersteunt burgers, gemeenten, organisaties bij het organiseren en 

leveren van zorg en ondersteuning ter bevordering van het welzijn en welbevinden 

van burgers. We doen dit in samenwerking met anderen of zelfstandig. Waar nodig 

creëren wij nieuwe diensten. 

 

 
 

IetsAnders: leer-werkbedrijf voor mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot 

de arbeidsmarkt, Iets Anders DOEN voor leerplichtige kinderen voor wie regulier 

onderwijs tijdelijk niet haalbaar is. Toeleiding naar werk, zinvolle dagbesteding of 

gerichte scholing is het doel. 

 

 
 

VrijetijdsbestedingNH: organiseert allerlei vormen van vrijetijdsbesteding, sport en 

ontspanning voor jong en oud, voor mensen met en zonder een speciale 

ondersteuningsvraag.  

 

 
 

BuroTOV: staat voor Trainen, Opleiden en Versterken en levert scholing en training 

aan professionals en interne en externe klanten. 

 

 
 

Palito (facilitair bedrijf) BV (samenwerking van ISS en LeekerweideGroep): 

gebouwenbeheer- en onderhoud, schoonmaak, catering/maaltijden, 

groenonderhoud, leerervaringsplaatsen, linnendienst, inkoop & magazijn, logistiek & 

cliëntenvervoer. 
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Logisch! Logopedisch expertisecentrum. Iedereen met een vraag op het gebied van 

taal, spraak, gehoor of eet- en drinkproblematiek kan hier terecht. 

 

 
 

VrijwilligersNH: verzorgt werving, matching en behoud van vrijwilligers voor 

LeekerweideGroep en externe organisaties en verleent administratieve diensten 

rondom het beheer van vrijwilligersbestanden.  

 

  
 

Ebc360: biedt onderzoek, specialistische behandeling en therapie  aan kinderen, 

jongeren, volwassenen en ouderen. De pijlers zijn psychosociaal, medisch en 

paramedisch.  

 

Vanuit deze labels bieden we ondersteuningsarrangementen en services aan  

burgers, organisaties, gemeenten en zelfstandige professionals.  

De labels vormen samen met de serviceorganisatie LeekerweideGroep. De labels 

krijgen ondersteuning vanuit deze gecentraliseerde diensten, te weten 

Informatisering & Automatisering, Personeel & Opleiding, Economische 

Administratieve Dienst (inclusief consulenten zorg & welzijn), Palito (facilities, 

huisvesting en inkoop), beleidsstaf (directiebeleidsstaf, PR, communicatie en 

vormgeving, audiovisuele dienst, directiesecretariaat, kwaliteitsontwikkeling en 

kwaliteitsbewaking).  

 

3.2 Visie en missie 

Visie op de klant 

Mensen hebben zeggenschap over de invulling van hun eigen leven. Zij maken deel 

uit van de samenleving en participeren hierin naar wens en vermogen. Iedere 

inbreng is van belang en van waarde. Het hebben van een beperking of aandoening 

mag de regievoering over het eigen leven of het aangaan en onderhouden van 
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zinvolle relaties niet in de weg staan. De dienstverlening van LeekerweideGroep en 

haar labels is erop gericht om waar dat nodig en gewenst is passende 

ondersteuningsarrangementen en services te bieden. Met het doel de kwaliteit van 

leven te verbeteren en zeggenschap, zelfbeschikking en participatie naar eigen 

wens en inzicht te waarborgen en ontwikkeling/zelfrealisatie mogelijk te maken.  

 

Missie voor de organisatie 

Klant en ondersteuning 

Iedereen is welkom bij LeekerweideGroep. Wij respecteren en accepteren onze 

klanten zonder voorbehoud. We nemen zijn vraag serieus en bepalen samen met de 

klant welke ondersteuning gewenst en nodig is en hoe lang deze nodig is. De 

invulling van de ondersteuningsvraag geven we dan ook samen met de klant en zijn 

netwerk vorm. Hoe en waar de ondersteuning gegeven wordt, is eveneens 

onderdeel van overleg en hangt af van wat passend of nodig is. De ondersteuning 

kan variëren van ondersteuning in een meer beschermde omgeving tot 

ondersteuning midden in de maatschappij. Bij de klant thuis of op zijn werk, 

dagbesteding of school. Waar nodig werken we daarbij samen met andere 

organisaties en hulpverleners. 

 

Medewerker en werkomgeving 

Medewerkers bieden wij een veilige omgeving waarin zij de vrijheid hebben en de 

verantwoordelijkheid voelen zich te ontwikkelen en hun deskundigheid op peil te 

houden. Zo kunnen zij de klant optimaal ondersteunen en plezier en eer behalen uit 

hun arbeid. Medewerkers hebben de vrijheid hun werk en verantwoordelijkheden die 

daarbij horen zelf of in samenwerking met hun directe collega’s in te richten. Door 

zelforganiserend te werken krijgen medewerkers grip op de eigen workload, de 

inhoud van het werk, onderlinge taakverdeling en daarmee wijze van (gezamenlijke) 

uitvoering. Dat zorgt voor gezonde werkomstandigheden, gevoel van eigenaarschap 

bij het werk en betrokkenheid bij onze organisatie.  

Samenwerkingspartijen 

Door onze organisatieopzet in labels met ieder het eigen aandachtsgebied en 

kennisveld, zijn we gewend zowel zelfstandig als samen te werken. We zijn flexibel, 

gaan doelgericht te werk en leveren maatwerk. In samenwerkingsverbanden met 

andere organisaties bieden we altijd een meerwaarde omdat wij zonder voorbehoud 

kennis, kunde en ervaring delen en uitwisselen. De goede uitkomst voor de klant, en 

niet de verbetering van de eigen positie, is daarbij altijd het uitgangspunt. 

 

Kernwaarden  

t.a.v. de klant 

 Eigen regie 

 Zelfbeschikking  

 Keuzevrijheid 
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 Participatie naar vermogen 

t.a.v. de medewerker 

 Ondernemend en vernieuwend 

 Gastvrijheid  

 Waarde toevoegen voor de cliënt 

 Professionele betrokkenheid 

 Respectvolle bejegening  

 Open en eerlijk  

 

De kernwaarden komen terug in de wijze waarop wij onze ondersteuning, zorg en 

dienstverlening aanbieden. Want zoals we zijn, willen we ook bekend staan.   
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Hoofdstuk 4. Strategische hoofddoelstellingen 

Op basis van onze droom, missie en visie hebben wij de volgende strategische 

hoofddoelstellingen geformuleerd voor de jaren 2018 tot en met 2020. 

Klant 

1. Wij organiseren de begeleiding en ondersteuning die klanten nodig hebben en 

wensen, daar waar en wanneer zij dat willen. Wij zijn op meer en andere 

plaatsen binnen West-Friesland aanwezig dan eind 2015. Een groei met vijf 

plaatsen is het doel vóór eind 2019. 

2. LeekerweideGroep werkt intensief samen c.q. fuseert met Wilgaerden in de 

ondersteunende stafdiensten en het primair medisch, paramedisch en 

psychosociaal proces. Dit zal er toe leiden dat de cliënten en medewerkers 

van beide organisaties nóg betere en efficiëntere ondersteuning ervaren.  

3. Wij geven klanten inzicht in hun eigen dossier met behulp van een digitaal 

klantenportaal. Een keuze hiervoor wordt in 2018 gemaakt. We werken toe 

naar actieve cliëntenparticipatie in het eigen dossier en persoonlijk plan in 

2018/2019. 

4. Medezeggenschap en inspraak van klanten is geregeld en geborgd op 

diverse niveaus binnen de organisatie, van individueel niveau tot 

organisatieniveau. In 2018 is dit onderdeel van toetsing in de overleggen met 

aandachtfunctionarissen medezeggenschap. 

We bevragen onze klanten via het het nieuwe klantervaringsonderzoek “Dit 

vind ik er van”.  

5. Het project vergroting netwerk is in 2017 gerealiseerd. We zien er op toe dat 

het sociale netwerk van klanten is vastgelegd en van voldoende omvang en 

kwaliteit is en blijft. Er is aandacht voor goede samenwerking tussen klant, 

informele en formele zorg.  

6. LeekerweideGroep  en haar labels zijn bekend bij klanten en stakeholders en 

hebben de mogelijkheid tot het bieden van ondersteuningsarrangementen 

aan bestaande en nieuwe klanten. Klanten kennen ons en willen met ons een 

(langdurige) relatie opbouwen. Te meten naar het aantal klanten ten opzichte 

van 2015 per label. Het aantal klanten in het kader van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet groeit in de 

komende drie jaar met 5% per jaar. We gaan dit jaarlijks toetsen vanaf 2018. 

7. Scheiding van wonen en zorg is onderdeel van zorgverlening van de 

toekomst. De cliënt regelt daarbij zelf zijn woonruimte. We zullen naast Wlz in 

toenemende mate VPT (volledig pakket thuis) en MPT (modulair pakket thuis) 

diensten gaan aanbieden.  

8. We zijn samenwerkingsverbanden aangegaan met partners in het regionale 

onderwijs, naschoolse opvang en dagbestedingsaanbieders, zoals IKEC 

(integraal kind- en expertisecentrum), Zorgerf Waarland en Bibliotheek Hoorn. 

Samen met hen en los van hen zullen we via Naschoolse Opvang, 

IetsAnders, IetsAnders DOEN en ebc360 nieuwe en bestaande producten 
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actief aanbieden aan bestaande en nieuwe klanten in het werkgebied Noord-

Holland Noord.  

9. We voorzien in nieuwe ondersteuningsvormen om thuis zo lang als mogelijk 

zelfstandig te blijven functioneren. Of helpen het netwerk van de klant 

ondersteuning in eigen kring te organiseren. Daarbij horen maatregelen om 

overbelasting van het netwerk te voorkomen. Projecten als Zorg op 

afstand/beeldzorg en ondersteunende constructies zoals moeder/kindzorg en 

meeleefgezinnen waarbij de zorg voor een verwant met een zorgbehoefte 

gezamenlijk gedeeld wordt, worden komende jaren gerealiseerd. 

 

Medewerkers en vrijwilligers 

10. Medewerkers zijn up-to-date opgeleid en hebben een grote eigen 

regelcapaciteit en zijn in hoge mate taakvolwassen. Zij zijn ondernemend, 

vernieuwend en gastvrij en van toegevoegde waarde voor de klant. De 

inrichting van de organisatie zal veranderd worden naar zelforganiserende 

teams. In 2019 is ieder team op deze wijze werkzaam. 

11. Medewerkers zijn gefaciliteerd om hun werk efficiënt te verrichten, zowel in 

tijd, plaats als apparatuur (Het Nieuwe Werken). Mensen zijn geïnformeerd 

over de mogelijkheden en maken er gebruik van. 

12. Talenten van medewerkers en vrijwilligers zijn bekend en worden benut. 

Talenten zijn in het dossier vastgelegd. Hiervoor is het Personeelsinformatie 

en –managementsysteem AFAS aangekocht. Een nieuw leermanagement-

systeem (LMS) en een keuze voor digitale scholing wordt samen met 

Wilgaerden aangekocht of ontwikkeld.  

13. Werkprocessen zijn zodanig ingericht dat medewerkers in het primair proces 

meer tijd overhouden voor de directe zorg en ondersteuning van de klant. 

Medewerkers worden klantvolgend ingezet, daar waar zij nodig zijn.  

14. LeekerweideGroep leidt jaarlijks circa 100 BBL- en 180 tot 200 BOL-

leerlingen op. Dit vanuit de maatschappelijke gedachte om te zorgen voor 

continuïteit van zorg en dienstverlening. 

15. Het aantal vrijwilligers groeit naar 800 in 2020. 

16. LeekerweideGroep is een aantrekkelijke werkgever en weet ondanks de 

krapte op de arbeidsmarkt medewerkers aan zich te binden en vacatures 

ingevuld te krijgen. We bekijken ook hoe we zij-instromers geïnteresseerd 

kunnen krijgen in het werk in onze sector en welke scholing of begeleiding 

nodig is om de kwaliteit van professioneel handelen te waarborgen. 

Organisatie 

17. LeekerweideGroep draagt bij aan een duurzame omgeving en wereld, op het 

gebied van inzet van medewerkers, bouw en huisvesting, producten en 

processen.  
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18. Risicomanagement is op strategisch, tactisch en operationeel niveau geborgd 

in de organisatie en betreft alle relevante onderdelen en processen van 

LeekerweideGroep. Processen zijn hierop ingericht en medewerkers 

handelen hier naar.  

19. Er is sprake van een gezond financieel beleid, anticiperend op de 

ontwikkelingen in de zorg en welzijn. Jaarlijks wordt minimaal een positief 

financieel resultaat gerealiseerd. In de jaarlijkse begroting wordt rekening 

gehouden met innovatie- en investeringsruimte. Het eigen vermogen heeft 

een minimale omvang van 25%.  

20. Iedereen binnen LeekerweideGroep  en haar labels is gastvrij richting interne 

en externe klanten. 

21. Zorgmonitor 3.0 zal verder worden ontwikkeld tot een organisatiebrede 

informatiebron voor professionals en management. We monitoren op zowel 

kwaliteit als veiligheid. 

Deze strategische hoofddoelstellingen zijn de basis voor de beleids- en actieplannen 

van diensten, afdelingen en teams. In hun plannen worden de strategische 

hoofddoelstellingen geoperationaliseerd.  
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Hoofdstuk 5. Belangrijke thema’s toegelicht 

 

Onze kijk op ondersteuning en welke rol wij spelen in die ondersteuning is in de loop 

van de jaren veranderd. Dat heeft direct te maken de veranderingen in ons denken 

over wie nou “onze” klant is en welke ondersteuning van ons hij nodig zou hebben of 

willen ontvangen.  

 

5.1 Visie op klant en ondersteuning 

 Onze ondersteuning is bedoeld voor iedereen die om voor wat voor reden dan 

ook, voor korte of langere tijd in een kwetsbare positie verkeert of dreigt 

terecht te komen en die ondersteuning nodig heeft zijn leven en toekomst 

vorm te geven op een wijze die hij zin- en waardevol acht. Leeftijd, 

achtergrond of reden van hulpvraag is daarbij van ondergeschikt belang. 

 Kwetsbaarheid en afhankelijkheid komt onder alle burgers voor, met en 

zonder beperking. Iedereen kan in een afhankelijke of geïsoleerde positie 

terecht komen. Het hebben van een beperking of aandoening kan daar een 

belangrijke oorzaak voor zijn, maar hoeft zeker niet de enige te zijn. Of zelfs 

niet eens de meest bepalende. Andere factoren kunnen ook invloed hebben. 

Zoals het wel of niet hebben van een sterk sociaal netwerk. Een veilig thuis, 

stimulans, coaching op het moment dat je het nodig hebt. Passend onderwijs 

en een richtpunt voor focus. Zingevend werk en de mogelijkheid financieel 

zelfstandig te zijn of blijven. Of gewoonweg goede hulp op het juiste moment. 

Daarom: iedereen die op enig moment in zijn leven ondersteuning of advies 

nodig heeft, voor korte of langere tijd, kan een beroep doen op 

LeekerweideGroep en haar labels.  

 De kern van onze ondersteuning is ondersteuning bieden bij ontwikkeling en 

zelfrealisatie. Dat doen we op maat: naar wat de klant wenst en nodig heeft 

en op de wijze die bij hem past. De klant heeft daarbij de regie. Wij als 

professional staan naast hem. We bieden hem begeleiding, coaching en 

companionship. Hij kan hier naar wens en behoefte een beroep op doen.  

 We ondersteunen de klant bij zijn ontwikkeling in de breedste zin van het 

woord. We bieden onze ondersteuningsvormen persoonsgericht aan maar 

ook in algemene vorm in de maatschappij. Dat doen we via onze labels, in 

een onderlinge arrangementvorm, maar ook in samenwerking met anderen of 

in keten/netwerken in de maatschappij.  

 Onze ondersteuning bestrijkt meerdere levensdomeinen.Want groei op het 

ene vlak houdt ontwikkeling op het andere vlak in. Deze domeinen omvatten 

fysiek en mentaal welbevinden, algemene dagelijkse (zelf)redzaamheid, 

zinvolle arbeid of dagbesteding, participatie en zingevende relaties met 

anderen. We bieden daarom ondersteuning en ontwikkeling in mogelijkheden, 

zelfvertrouwen, zelfinzicht en zelfstandigheid. En nog een heel belangrijke:  in 

betekenisvolle contacten met anderen.  
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 In onze optiek bestaat de samenleving uit verschillende groepen die samen 

de  gemeenschap vormen en waarin iedereen een bijdrage te leveren heeft.  

Een sterk sociaal netwerk geeft de grootste kans op een prettig leven en op 

succesvolle deelname in die samenleving. Want het is in een netwerk en in 

relatie met anderen dat mensen (op)groeien en oud worden. Zijn netwerk is 

de plek waarbinnen hij zijn leven vorm, inhoud en betekenis geeft. Dat kan als 

burger die volop deelneemt aan de samenleving en aan de eisen van die 

samenleving kan voldoen. Maar ook als mens die een meer beschutte plek in 

de samenleving nodig heeft en zingeving ervaart via en in relaties met 

belangrijke naasten. Beide levenswijzen dragen bij aan een zinvol en waardig 

leven. Beiden achten wij volwaardig burgerschap.   

 Wij willen van toegevoegde waarde zijn voor de klant in het vormgeven van 

zijn leven. Een leven waarin hij er voor zichzelf en voor anderen toe doet en 

waarin hij zingeving ervaart.  

 Vanuit deze visie hebben we ons ondersteuningsaanbod aangepast en 

uitgebreid. Dat blijven we waar nodig ook doen. Want klantvolgend houdt ook 

in wens- en behoeftevolgend. We zijn een organisatie die zich blijft 

ontwikkelen. Die samenwerkingspartners zoekt die kunnen bijdragen aan de 

omvang, diversiteit, bereikbaarheid en kwaliteit van ons dienstenaanbod. En 

zijn organisatievorm daar op aanpast. Niet omdat we de grootste willen zijn 

binnen onze regio. Of de organisatie met de meeste klanten of het beste 

rendement. We doen het omdat we een dienstverlener willen zijn die 

kwalitatief hoogwaardige ondersteuning biedt en die bijdraagt aan een sterke 

en complete keten aan ondersteuningsvormen voor mensen in een kwetsbare 

positie.  

5.2 Eigen regie klant 

 Onze ondersteuning groeit mee met de ontwikkeling die een klant maakt. Dat 

kan op verschillende manieren. Wanneer je woonbegeleiding van ons 

ontvangt, groeit je omgeving mee met de mate van zelfstandigheid die de 

klant aan kan. Een leer/werktraject houdt per definitie groei in vaardigheden, 

zelfstandigheid en kennis in, evenals een ruime keuze in dagbesteding 

passend bij veranderende interesses en mogelijkheden. Therapie en 

behandeling is niet alleen gericht op genezing, maar juist ook op zelfkennis, 

zelfredzaamheid, coping en balans. Daarmee is de klant beter toegerust 

andere, toekomstige vraagstukken zelfstandig op te lossen. Niet alle 

begeleiding is opwaarts gericht. Andersom kan ook: ouder wordende klanten 

of klanten waarvan de begeleidingsvraag toeneemt kunnen, vanuit zelfstandig 

wonen in de maatschappij, naar een meer beschermde woonomgeving met 

passende begeleiding groeien. Belangrijk is de continuïteit in zorg en 

begeleiding. Zorg zonder schotten of onnodige breuken in begeleiding en 

passend bij de vraag en behoefte. 

 We organiseren persoonsgerichte ondersteuning met focus op de zorgvrager 

en zijn naasten en we organiseren ondersteuningsvormen in een algemene 
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structuur in de samenleving waar mensen naar behoefte gebruik van kunnen 

maken. Beiden zijn bedoeld ter versterking van klant.  

 We organiseren onze dienstverlening in de regio en op de wijze en tijdstippen 

die bij de klant passen. Dus mogelijk ook spreekuren (intake, advies) of 

klantbesprekingen in de avonduren of weekenden.  

 De klant heeft de regie in de totstandkoming van zijn/haar ondersteunings-

plan.  

 De klant heeft recht op inzage in het eigen dossier. In 2019 is een 

Cliëntenportaal en inzage in het eigen dossier gerealiseerd. De klant bepaalt 

wie van zijn verwanten nog meer inzage mag hebben en waarin.  

 Wij staan naast de klant. We bieden hem in companionship onze begeleiding, 

coaching en ondersteuning aan. Daarbij werken we nauw samen met de kring 

rondom de klant en eventuele collega-zorgverleners/ketenpartners en andere 

instanties.  

 Het sociale netwerk van de klant wordt gecoördineerd door de klant, 

familie/vertegenwoordiger en als dat niet kan door de persoonlijk begeleider 

en zijn netwerk zelf. Hierbij is het belangrijk dat er een goede samenwerking 

is tussen klant, informele en formele zorg.  

 Klanten hebben op verschillende manieren inspraak en zeggenschap in en 

over de wijze waarop LeekerweideGroep ondersteuning organiseert en hoe zij 

zich voorbereidt op de toekomst. Allereerst door inspraak en 

medezeggenschap bij de totstandkoming van het ondersteuningsplan. Ten 

tweede door inspraak en medezeggenschap binnen de woningen en 

werkplekken. En ten derde door inspraak via Cliëntenraad en Adviesraad. 

Daarnaast worden klanten met regelmaat bevraagd over de tevredenheid met 

de dienstverlening. Een nieuwe, nog beter op de klant afgestemde methodiek 

daarvoor is de methode  “Dit vind ik er van”.  

5.3. Ontwikkeling 

 Via het label IetsAnders, IetsAndersDOEN en binnen het label Palito zijn 

meerdere klanten aan het werk in het restaurant, schoonmaak, linnendienst 

e.d. Door de opgedane werkervaring maken zij meer kans op een reguliere 

baan. Daarnaast blijven de reguliere ondersteuningsvormen naar werk of 

scholing via IetsAnders, samenwerkingsverbanden als Werksaam en 

ondersteuning door jobcoaches natuurlijk ook bestaan.  

 We blijven zoeken naar nieuwe samenwerkingspartners in dagbesteding, 

leer/werktrajecten of regulier werk waar onze klanten tijdelijk of voor langere 

tijd, al dan niet met ondersteuning van ons, zich kunnen ontwikkelen. 

 Onderwijs is de poort naar participatie en werk. Leerlingen die dreigen uit te 

vallen in het reguliere onderwijs maar die wel leerzaam zijn, bieden we via 

IetsAnders DOEN een alternatief traject aan. Terugkeer naar school wordt 

dan weer een optie, of doorstroom  naar passend werk, zinvolle dagbesteding 

of een passend leer-/werktraject. Iedereen telt mee, iedereen doet mee. Daar 

zorgen we voor.  
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 Versterking van de burger in de samenleving vormt het hart van de opdracht 

van BuroFlo. BuroFlo creëert nieuwe vormen van ondersteuning en algemene 

voorzieningen die bijdragen aan de zelfredzaamheid van burgers. Dit doet 

BuroFlo op eigen initiatief en gebaseerd op gesignaleerde behoeften of 

vragen vanuit de samenleving of in samenwerking met anderen en in 

opdracht van gemeentes of vertegenwoordiging van burgers.   

 Een behoefte die gesignaleerd is, zijn ondersteuningsvormen om thuis zo 

lang als mogelijk zelfstandig te blijven functioneren of ondersteuningsvormen 

voor naasten zodat deze ondersteuning in eigen kring kunnen organiseren. 

Daarbij horen maatregelen om overbelasting van het netwerk te voorkomen. 

BuroFlo richt zich dan ook op het invullen van ondersteuning via Zorg op 

afstand zoals beeldzorg en ondersteunende constructies zoals 

moeder/kindzorg en meeleefgezinnen waarbij de zorg voor een verwant met 

een zorgbehoefte gezamenlijk gedeeld wordt. 

5.4 Ontwikkeling dienstenaanbod 

De nieuwe opzet van de zorgwetten biedt ons de kans nieuwe doelgroepen te 

bedienen of ons aanbod aan diensten uit te breiden. We zetten in op tenminste 

behoud van het huidige klantenbestand en vergroting van het klantenbestand 

door het aanspreken van nieuwe doelgroepen en uitbreiding van het producten- 

en dienstenaanbod. We richten ons op de volgende doelgroepen: 

 Kinderen en jongeren  

 ouderen  

 mensen met een lichte verstandelijke beperking  

 mensen met psychiatrische, psychosociale dan wel somatische problematiek  

 mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt (leer-werktrajecten, 

coaching) 

 mensen met een matige tot ernstige meervoudige beperking 

 mensen met een ondersteuningsvraag op het gebied van de Wmo, 

Participatiewet of Jeugdwet. 

 

Voor alle bovengenoemde doelgroepen bieden wij zorg, ondersteuning en 

behandeling voor alle levensgebieden en in aard, omvang en plaats afgestemd 

op de vraag van de klant en het netwerk. 

In het kader van de Wlz wordt de transitie van verblijf op basis van ZZP’s naar 

scheiden wonen-zorg bevorderd via inzet van Volledig Pakket Thuis (VPT) en 

Modulair Pakket Thuis (MPT). Dit betekent dat het aantal plaatsen verblijf wordt 

omgebouwd in de komende jaren naar mogelijk VPT/MPT. 

 

Vragen komen binnen bij de consulenten zorg & welzijn. Zij gaan samen met de 

klant op zoek naar de beste oplossing. Zo nodig wordt de uitvoering uitbesteed 

aan samenwerkingspartners. 



 

Strategisch Beleidsplan LeekerweideGroep 2018-2020, pagina 21, mei 2018 
  

 

5.5 Eigen regie medewerker 

 Medewerkers bepalen de kwaliteit van dienstverlening door 

LeekerweideGroep en haar labels. Hun professionele betrokkenheid, hun 

kennis, kunde en vaardigheden maar ook hun plezier in het werk en zorg voor 

klant, collega en de organisatie zijn daarin maatgevend. LeekerweideGroep  

beloont deze inzet, drive voor ontwikkeling en initiatief met ondersteuning in 

persoonlijke en professionele ontwikkeling en een prettige, respectvolle en 

veilige werkomgeving waarin aandacht voor de mens centraal staat. 

 LeekerweideGroep weet medewerkers voor lange tijd aan de organisatie te 

binden.  

 Het project zelforganiserende teams is volop in gang. Idee is dat door 

zelforganisatie medewerkers meer grip krijgen op hun workload, meer 

regelvrijheid krijgen en tot een onderlinge meer passende en gewenste taak- 

en werkverdeling komen waarbij gebruik wordt gemaakt van aanwezige 

talenten. Regelvrijheid zorgt er voor dat beslissingen sneller genomen kunnen 

worden wat de dienstverlening aan de klant ten goede komt. Een betere 

onderlinge taakverdeling zorgt ervoor dat er meer werkplezier komt. De 

leidinggevende zal het team hierbij waar nodig ondersteunen. Het doel is dat 

in 2019 alle teams geheel of gedeeltelijk zelforganiserend werken.  

 Medewerkers krijgen coaching bij het laten voeren van de eigen regie door de 

klant. Dat vraagt een andere manier van werken en vertrouwen hebben in de 

klant. Maar het vraagt ook vertrouwen van de organisatie in de medewerker. 

De medewerker moet zich veilig voelen om zijn werk naar beste kunnen te 

doen.  

 Talenten van medewerkers zijn bekend en vastgelegd, zodat de organisatie 

en collega’s een beroep kunnen doen op medewerkers met bepaalde 

kwaliteiten.  

 Met het programma Het Nieuwe Werken (HNW) willen we bereiken dat we de 

medewerkers een omgeving kunnen bieden die inspirerend is en waarin een 

ieder het beste uit zichzelf kan halen. Een omgeving waar je optimaal kunt 

presteren, omdat je kunt doen waar je goed in bent, onafhankelijk van tijd en 

plaats. Om dit te bereiken moeten we aan een aantal randvoorwaarden 

voldoen. Het gaat nl. om een verandering van cultuur en mentaliteit, waarbij 

de nieuwste technologie en werkplekinrichting helpt om de verbinding tussen 

medewerkers te leggen. Vanuit ICT is beleid gemaakt op het gebruik van 

eigen apparatuur door de medewerker (Bring or Buy Your Own Device). 

 Opleiding en training van medewerkers en leerlingen/stagiaires is een continu 

proces. Belangrijke thema’s worden meegenomen in het scholingsaanbod.  

BuroTOV onderzoekt de scholingsbehoefte en maakt een scholingsjaarplan. 

Voorts organiseert en coördineert BuroTOV de beroepspraktijkvorming voor 

leerlingen en stagiaires en ondersteunt en traint de werkbegeleiders. Nieuwe 

vormen van onderwijs zoals opleiding Verpleegkundig begeleider worden 

opgezet. Onderzocht wordt of dit ook voor niveau 3 kan. De krapte op de 
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arbeidsmarkt biedt weer andere uitdagingen. Zij-instromers zijn welkom, maar 

moeten ook goed voorbereid worden om kwalitatief goede zorg te kunnen 

verlenen. De opzet van passend scholingstraject op maat is een nieuwe vraag 

voor de opleiders van BuroTOV. Inspelen op de vragen rondom begeleiding 

op maat van LVB-ers is een ander onderwerp waarmee BuroTOV zich bezig 

houdt.  

 

5.6 Samenwerking 
LeekerweideGroep kiest samenwerking met andere organisaties wanneer dit de 

dienstverlening aan de klant of toekomstige dienstverlening in zijn algemeenheid ten 

goede komt.  

 De komende jaren zijn gericht op intensieve samenwerking/fusie met 

Wilgaerden. Onderzoek heeft uitgewezen dat een samengaan van bestuur en 

staf van beide organisaties en een intensievere uitwisseling van kennis en 

kunde van verschillende ondersteunende disciplines een meerwaarde 

oplevert voor medewerkers en klanten van beide organisaties. Besloten is 

daarom tot een intensieve samenwerking/fusie. De focus ligt op 2020.  

 De komende twee jaren zijn gericht op het samengaan van deze faciliterende 

dienstenonderdelen met de bedoeling een efficiënt bestuursbureau te creëren 

dat het dienstverleningsproces aan de verschillende klantgroepen van beide 

organisaties doelmatig ondersteunt. Daarnaast willen we komen tot een 

expertisebehandelcentrum dat beide klantgroepen op medisch, paramedisch 

en psychosociaal gebied optimaal kan bedienen. 

 

Maar ook interne samenwerking is en blijft van belang. LeekerweideGroep is een 

organisatie die bestaat uit verschillende labels. Die labels hebben weliswaar ieder 

een eigen doelgroep, dienstenaanbod en doelstellingen, maar staan niet geheel op 

zichzelf. Een goede onderlinge samenwerking is en blijft nodig. Om in groot 

verband organisatiedoelstellingen te bereiken, maar vooral ook om de ondersteuning 

aan de klant die gebruik maakt van de diensten van meerdere labels, zo goed 

mogelijk vorm te geven. En tenslotte ook voor onszelf: wanneer we elkaar blijven 

opzoeken en voeden, blijven we elkaars expertise aanvullen en versterken. En daar 

worden we allemaal beter van. 

5.7 Anders dan anderen 

LeekerweideGroep onderscheidt zich van collega-organisaties door: 

 Gastvrijheid en verwelkoming 

 Aantoonbaar van toegevoegde waarde voor de klant 

 Gerichtheid op ondersteuning die meegroeit met behoefte van de klant 

(levensfasegericht/-bestendig) 

 Korte lijnen en behulpzame collega’s, vloeiende overgang tussen 

ondersteuningsvormen 

 Prettige samenwerking met andere organisaties  



 

Strategisch Beleidsplan LeekerweideGroep 2018-2020, pagina 23, mei 2018 
  

 

 Goed geschoolde medewerkers 

 Mogelijkheid tot arrangementvorming en combinaties van ondersteuning 

tussen zorg, welzijn, versterking en ontwikkeling  

 Open en eerlijke communicatie 

 Holistische en Gentle benadering van klant, waarbij onvoorwaardelijke 

acceptatie van de ander centraal staat 

 Toegankelijkheid en bereikbaarheid. 
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Actieplan voor 2017 en 2018 
 

Voor de klant 

Strategische doelstelling 

1. Wij organiseren de begeleiding en ondersteuning die klanten nodig hebben en 
wensen, daar waar en wanneer zij dat willen. Wij zijn op meer en andere 
plaatsen binnen West-Friesland aanwezig dan eind 2015. Een groei met vijf 
plaatsen is het doel vóór eind 2019. 

 

Wat Wat levert het op 
(rendement) 

Door wie 

BuroFlo en consulenten zorg & 
welzijn gaan contacten leggen 
met gemeenten waar wij tot nu 
toe weinig of niet zijn. 

Nieuwe relaties en 
nieuwe klanten. 

BuroFlo en 
consulenten Z&W 

PR- en marketingactiviteiten. Het promotieteam is 
operationeel. 

PR en communicatie 
 

Beeldzorg staat op de rol om in 
2019 ingezet te gaan worden. 
 
De inzet van domotica kan nog 
‘slimmer’ gemaakt worden door 
domotica te koppelen aan 
informatiesystemen en dossiers. 
 

De klant kan langer 
thuis blijven wonen en 
wordt beter begeleid. 
 
Dit zal de klant meer 
veiligheid en/of 
bewegingsvrijheid 
bieden. 

I&A i.c.m. 
multidisciplinaire 
projectgroep 

Ebc360 krijgt een eigen locatie 
binnen West-Friesland 

Zichtbaarheid en 
bereikbaarheid 
dienstverlening 
LeekerweideGroep. 

Ebc360 i.c.m. 
LeekerweideGroep 

 

Strategische doelstelling 

2. LeekerweideGroep werkt intensief samen c.q. fuseert met Wilgaerden in de 
ondersteunende stafdiensten en het primair medisch, paramedisch en 
psychosociaal proces. 

Wat Wat levert het op 
(rendement) 

Door wie 

Een samenwerkings-
overeenkomst wordt in 
mei 2018 getekend. 
Vervlechting van 
bovengenoemde diensten 
vindt verder plaats. Het 
traject zal 1-1-2020 zijn 
afgerond. 

Verbetering van zorg en 
diensten aan cliënten, 
kostenbesparing en 
efficiency. 

Directie, MT en diverse 
organisatieonderdelen 
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Strategische doelstelling 

3. Wij geven klanten inzicht in hun eigen dossier met behulp van een digitaal 
klantenportaal.  

Wat Wat levert het op 
(rendement) 

Door wie 

Onderzoek heeft plaatsgevonden 
en advies wordt gegeven t.a.v. de 
keuze van een portaal.  
 
 

Klanten en 
vertegenwoordigers 
zijn betrokken bij de 
keuze voor een 
cliëntenportaal. 

I&A/EAD 
Eind 2018 

Het cliëntenportaal wordt 
ontsloten voor de klant en zijn 
wettelijk vertegenwoordiger(s). 
 

De klant heeft inzage 
in zijn Ondersteunings-
plan en kan daarop 
reageren. 

PR en communicatie/ 
zorg en cliënt-
geledingen 

Voor elke klant is vastgelegd op 
welke wijze hij betrokken is bij de 
totstandkoming van het 
ondersteuningsplan. 

De klant is betrokken 
en heeft regie.  

Zorg, Persoonlijk 
begeleiders 

 

Strategische doelstelling 

4. Medezeggenschap en inspraak van klanten is geregeld en geborgd op 
diverse niveaus binnen de organisatie, van individueel niveau tot 
organisatieniveau.  

Wat Wat levert het op 
(rendement) 

Door wie 

Invoering procedures in het kader 
van de nieuwe Wet zorg & 
dwang. 

Klanten ervaren meer 
regelruimte door 
afname van onnodige 
maatregelen, 
afspraken en/of 
wijzigen in minder 
belastende 
maatregelen en 
afspraken. 

Zorg 

Aanleren en uitvoeren 
grondhouding medewerker/ 
begeleidingsstijl. Medewerkers 
worden gecoacht en getraind in 
het regie geven aan de klant. 

Klanten worden steeds 
meer gestimuleerd zelf 
aan te geven en te 
bepalen wat zij willen 
Zij hebben binnen de 
eigen mogelijkheden 
de regie. 

Zorg 
P&O/TOV 

Medezeggenschap is geregeld op 
diverse niveaus van de 
organisatie. Klanten kunnen 
meepraten via Cliëntenraad, 
ondersteuningsplan en op locatie. 
Dit wordt getoetst bij de klant en 
de aandachtfunctionarissen. 

Klanten en wettelijk 
vertegenwoordigers 
voelen zich gehoord. 

Zorg 

De familievereniging heeft in het Klanten en wettelijk directie 
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voorjaar en najaar overleg met de 
directeur en manager zorg. 

vertegenwoordigers 
voelen zich gehoord. 

 

Strategische doelstelling 

5. We zien er op toe dat het sociale netwerk van klanten is vastgelegd en van 
voldoende omvang en kwaliteit is en blijft.   

 

Wat Wat levert het op 
(rendement) 

Door wie 

Klant, begeleider, vrijwilliger en 
familie werken nauw samen. Wat 
en hoe is vastgelegd in het 
ondersteuningsplan. 

Positieve uitwerking op 
de omvang, intensiteit 
en kwaliteit van het 
sociale netwerk van de 
klant. 

P&O/vrijwilligers/ 
Zorg 

De training “gedeelde zorg” voor 
begeleiders en ouders/wettelijk 
vertegenwoordigers staat op de 
agenda en is afgesproken in het 
ondersteuningsplan. 

De wettelijk 
vertegenwoordiger 
voelt zich serieus 
genomen, begrepen en 
krijgt een actieve stem 
en rol in de onder-
steuning van de klant. 

Zorg 
BuroTOV 

 

Strategische doelstelling 

6. LeekerweideGroep  en haar labels zijn bekend bij klanten en stakeholders en 
hebben de mogelijkheid tot het bieden van ondersteuningsarrangementen 
aan bestaande en nieuwe klanten. Het aantal klanten in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet groeit in de 
komende drie jaar met 5% per jaar. 

Wat Wat levert het op 
(rendement) 

Door wie 

Zorg & Welzijn vormt een schakel 
tussen eisen gemeenten en 
consequenties voor de 
organisatie met haar labels. 

Gemeenten zijn 
tevreden over de 
kwaliteit en niveau van 
de dienstverlening. 

EAD/Zorg & Welzijn 

Positioneren labelorganisatie 
LeekerweideGroep in de regio en 
bij relevante organisaties. 

Bekendheid bij 
gemeenten, 
organisaties en 
klanten. 

PR & communicatie/ 
zorg en welzijn/-
productverantwoor-
delijken 

Succesvol aanbesteden bij 
gemeenten. 

Meer burgers worden 
geholpen door 
Leekerweide. 

EAD/Wmo 

Productdifferentiatie teneinde de 
burger met een 
ondersteuningsvraag beter te 
kunnen ondersteunen. 

Klanttevredenheid gaat 
omhoog. We bedienen 
meer klanten. 

EAD/Wmo 

Aangaan en verbeteren van 
samenwerkingsrelaties met 
gemeenten en collega-(zorg) 

Tevreden gemeenten 
en collega-
(zorg)aanbieders. 

EAD/Wmo 
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aanbieders. Jaarlijks evalueren 
en bijstellen. 

 

Strategische doelstelling 

7. Scheiding van wonen en zorg is onderdeel van zorgverlening van de 
toekomst. 

Wat Wat levert het op 
(rendement) 

Door wie 

Aanbieden mogelijkheid 
VPT/MPT naast verblijf bij intake 
cliënten, mits de locatie hiervoor 
geschikt is. 

Cliënten hebben keuze 
in de wijze van wonen. 

Consulenten Zorg & 
Welzijn. 

Mogelijkheid aanbieden/uitleggen 
op de website/foldermateriaal 

Geïnteresseerden 
hebben duidelijk beeld 
van wat de organisatie 
biedt. 

PR & communicatie 

   

 

Strategische doelstelling 

8. Nieuwe en bestaande producten worden actief aangeboden aan bestaande 
en nieuwe klanten in het werkgebied Noord-Holland Noord.  

Wat Wat levert het op 
(rendement) 

Door wie 

Doorontwikkelen Expertise 
Behandel Centrum binnen 
LeekerweideGroep bestemd voor 
zowel interne als externe cliënten. 
Vergroten marktaandeel 
Extramurale Behandeling van 
Leekerweide in de regio Noord 
Holland Noord. 
Start psychosociaal deel EBC 
360 vanaf Q2 2018. 
Toevoeging medisch-
paramedisch 2e helft 2018. 
EBC voltallig inzetbaar vanaf Q1 
2019. 
Locaties EBC bekend 2e helft 
2018. 
Samenwerking EBC 360 met 
externe partners 
verkennen/uitbreiden. 
 

Klanten van 
doelgroepen jeugd, 
volwassenen en 
ouderen kunnen voor 
behandeling terecht bij 
LeekerweideGroep. 

Psychosociale/ 
Medisch/Paramedische 
Dienst 

Start samenwerking met 
Wilgaerden vanuit 
(para)medische dienst en andere 
organisatieonderdelen, zoals 
P&O en I&A.  

Meer ondersteuning op 
maat van de klant. 
 

Ondersteunende 
diensten 
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Diensten EBC inzetbaar ingaande 
Q3/Q4 2018 voor alle cliënten 
Wilgaerden. 
Vanuit EBC 360 verlenen van + 
eindverantwoordelijkheid voor 
medische zorg van cliënten van 
Wilgaerden met indicatie WLZ + 
behandeling ingaande Q3 2018. 

   

 

Strategische doelstelling 

9. We voorzien in nieuwe ondersteuningsvormen om thuis zo lang als mogelijk 
zelfstandig te blijven functioneren. Of helpen het netwerk van de klant 
ondersteuning in eigen kring te organiseren. Daarbij horen maatregelen om 
overbelasting van het netwerk te voorkomen.  

Wat Wat levert het op 
(rendement) 

Door wie 

Ontwikkeling van project 
Zorg op afstand/beeldzorg 

Cliënten kunnen op 
maat ondersteuning of 
contact zoeken met 
begeleiders of 
belangrijke naasten en 
kunnen zo langer 
zelfstandig en contact 
met anderen 
functioneren  

Projectgroep 
Beeldzorg 

Ontwikkeling van ondersteunende 
constructies zoals 
moeder/kindzorg  

Kwetsbare ouders 
worden ondersteund in 
de opvoeding en 
verzorging van hun 
kinderen 

BuroFlo/Leekerweide 

Ontwikkeling van 
ondersteuningsvorm via 
meeleefgezin  waarbij de zorg 
voor een verwant met een 
zorgbehoefte gedeeld wordt 

Netwerk rondom klant 
met zorgbehoefte 
wordt ontlast door de 
zorg en begeleiding 
met een schaduwgezin 
te delen 

BuroFlo 

 

Voor medewerkers en vrijwilligers 

Strategische doelstelling 

10. De inrichting van de organisatie zal veranderd worden naar zelforganiserende 
teams. 

Wat Wat levert het op 
(rendement) 

Door wie 

Medewerkers werken in 
zelforganiserende teams, 
waarin elk team met een 

De klanttevredenheid is 
gestegen. Tevredenheid 
van medewerkers is 

P&O 
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maximale zeggenschap en 
verantwoordelijkheid de taken 
optimaal afstemt op de wensen 
van de klant. 

gestegen. Dit blijkt uit 
tevredenheidsonderzoeken. 

Leidinggevenden zijn getraind 
in de nieuwe rol en 
competenties in zelforganisatie. 
Coaches zijn aangesteld en 
getraind om teams te 
begeleiden. Ondersteunende 
diensten passen hun werkwijze 
aan ten dienste van de teams. 

Alle leidinggevenden en 
alle teams werken 
zelforganiserend. De 
ondersteunende diensten 
faciliteren de teams 
vraaggericht. 

P&O/BuroTOV 

Uitbouwen en doorontwikkelen 
van E-learning. 

Medewerkers kunnen tijd- 
en plaatsonafhankelijk 
leren. Zij zijn meer bewust 
van hun eigen 
verantwoordelijkheid hierin. 
Voor de klant betekent dit 
dat de ondersteuning 
voldoet aan de 
kwaliteitseisen. 

P&O/BuroTOV 

Medewerkers worden 
gestimuleerd om met nieuwe 
ideeën op het gebied van 
ondersteuning en 
dienstverlening te komen.   

Klantwensen worden 
gehonoreerd. 

Directie/zorg/labels 

 

Strategische doelstelling 

11. Medewerkers zijn gefaciliteerd om hun werk efficiënt te verrichten. 

Wat Wat levert het op 
(rendement) 

Door wie 

Medewerkers hebben de 
mogelijkheid om plaats-, tijd- en 
device-onafhankelijk te werken. 

Grotere medewerkers-
tevredenheid omdat men 
meer vrijheid in het werk 
ervaart (plaats en 
tijdsonafhankelijk kunnen 
werken). 
 
Door leidinggevende 
wordt meer gestuurd op 
output. 
 
Stijging van productiviteit. 
 
Naamsbekendheid als 
goede/prettige werkgever. 

I&A/Palito/P&O 

 2016-2017 

Een omgeving waarbij vaste en 
mobiele telefoons, 
chatplatforms en agenda met 

Sneller en makkelijker 
communiceren onderling 
en met externen. 

I&A, Palito 

 2016 – 2017  
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elkaar verbonden zijn. 
Presence zorgt ervoor dat 
medewerkers van elkaar zien of 
ze beschikbaar zijn. Daarnaast 
is het mogelijk om te 
beeldbellen. 
 

 

Vanuit ICT wordt gekeken, o.a. 
via digitale enquêtes en 
interviews, naar de informatie 
behoefte binnen de organisatie 
en de werkprocessen.  

Dit moet een toevoeging 
opleveren voor de 
inrichting van de 
organisatie naar 
zelforganiserende teams 
waarbij werkprocessen 
voor medewerkers worden 
verbeterd waardoor het 
werkplezier zal toenemen. 
 

I&A 

Medewerkers maken gebruik 
van de mogelijkheden van tijd-, 
plaats- en device-onafhankelijk 
werken.  

Toename werkplezier en 
efficiënter gebruik van 
werkruimtes. 

Communicatie en 
gewenning inzake 
mogelijkheden van 
Het Nieuwe Werken. 

In gebruikname van nieuw 
EPD/ECD in 2019  

Efficiënte en voor alle 
teams goed toegankelijke 
dossiervorming 
 

I&A/Zorg/EBC 360 

 

Strategische doelstelling 

12. Talenten van medewerkers en vrijwilligers zijn bekend en worden benut. 
 

Wat Wat levert het op 
(rendement) 

Door wie 

Een databank van talenten wordt 
vastgelegd.  

Kennis en talenten zijn 
inzichtelijk en 
toegankelijk. 
Inzetten en delen van 
kennis gaat beter. 
Talenten worden 
optimaal benut. De 
interne deskundigheid 
wordt bevorderd.  
  

P&O/BuroTOV/ 
vrijwilligers 

 

Strategische doelstelling 

13. Werkprocessen zijn zodanig ingericht dat medewerkers in het primair proces 
meer tijd overhouden voor de directe zorg en ondersteuning van de klant.  

Wat Wat levert het op 
(rendement) 

Door wie 

Procesoptimalisatie en informatie Gegevensuitwisseling I&A 
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voorziening en 
gegevensuitwisseling verder 
doorontwikkelen. 
 

met personen of 
organisaties wordt 
verbeterd. 

 

Het gaan werken onder ICT-SOA-
architectuur ten behoeve van 
interne en externe 
gegevensuitwisseling. 

In de nabije toekomst 
zal veel meer 
samengewerkt worden 
tussen personen, 
instanties en 
organisaties. 
Gegevensuitwisseling 
(volgens standaarden) 
zal mogelijk zijn. 

I&A 
 

Een evenwichtige herverdeling 
van ZZP-gelden vindt plaats, op 
basis van de werkelijk benodigde 
inzet van personeel. 

Waarborgen van de 
basiskwaliteit en –
veiligheid op elke 
locatie. 

Zorg 

Administratieve lasten worden 
teruggedrongen. Er wordt gewerkt 
volgens de LEAN-methodiek. 
Effecten worden gemeten. 

Medewerkers hebben 
meer tijd en aandacht 
voor de klant. 

Zorg/EAD 

Huishoudelijke taken worden 
meer door Palito uitgevoerd. 

Kostenreductie door 
efficiëntere logistiek in 
werkprocessen én 
lagere loonkosten. 

Palito en Zorg 

 

Strategische doelstelling 

14. LeekerweideGroep leidt jaarlijks circa 100 BBL- en 180 tot 200 BOL-
leerlingen op. 
 

Wat Wat levert het op 
(rendement) 

Door wie 

LeekerweideGroep is verzekerd 
van een doorlopende toestroom 
van nieuwe medewerkers door 
zelf op te leiden. 

Continuït van zorg. BuroTOV 

LeekerweideGroep is op de 
hoogte van de nieuwste 
ontwikkelingen op het gebied van 
zorgonderwijs en innovaties. 

Goed opgeleide 
medewerkers. 

BuroTOV 

Kennis- en expertisecentrum EBC 
360 voor begeleiding en 
behandeling aan mensen met 
een beperking. 

Leekerweide dient 
zowel intern als extern 
als vraagbaak en 
expertisecentrum voor 
de begeleiding en 
behandeling van 
mensen met een 
beperking of 
gelijksoortige 

Psychosociale Dienst 
+ Medisch/ 
Paramedische Dienst 
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ondersteuningsvraag. 

 

Strategische doelstelling 

15. Het aantal vrijwilligers groeit naar 800 in 2020. 
 

Wat Wat levert het op 
(rendement) 

Door wie 

Inrichting vacatures op de 
nieuwe website, geen 
vacaturebank. 

Klantgerichtheid en 
efficiency bij werving. 

P&O/vrijwilligers 

Teams coördineren het sociale 
netwerk van de klant. 
Bieden van opleidingen en 
andere ondersteuning. 

Werven en behouden 
van vrijwilligers. 
 

P&O/Vrijwilligers,  
CA, I&A, zorg 

Samenwerking in de site Hulp 
Dichtbij. 

Bemiddeling bij Wmo-
vragen. 

VrijwilligersNH/BuroFlo 

 

Strategische doelstelling 

16. LeekerweideGroep is een aantrekkelijke werkgever en weet ondanks de 
krapte op de arbeidsmarkt medewerkers aan zich te binden en vacatures 
ingevuld te krijgen. 

Wat Wat levert het op 
(rendement) 

Door wie 

Vacatures worden gemiddeld 
binnen 2 maanden vervuld. 

Continuïteit van zorg P&O  

Er wordt tevens werk 
aangeboden aan mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt  

Maatschappelijke 
betrokkenheid 

Zorg/ Jobcoaches/ 
P&O 

   

 

Voor de organisatie 

Strategische doelstelling 

17. LeekerweideGroep draagt bij aan een duurzame omgeving en wereld. 

Wat Wat levert het op 
(rendement) 

Door wie 

LeekerweideGroep biedt 
allerlei voorzieningen 
betreffende duurzame 
inzetbaarheid van 
medewerkers.  

Medewerkers ervaren een 
gezonde werkomgeving, zijn 
vakbekwaam en gemotiveerd. 
Er is een goede balans is 
tussen werk en privé. 
LeekerweideGroep is een 
aantrekkelijke werkgever 

P&O 
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Energieverbruik (gas, water, 
elektra) daalt. 

Door maatregelen te treffen 
zullen de verbruiksaantallen 
dalen en daardoor ook de 
kosten. 

Palito 

De mogelijkheden 
onderzoeken om sensoren in 
te zetten voor 
beschikbaarheid/bezetting, 
energie of schoonmaak 
beperkende maatregelen op 
basis van bezetting of gebruik. 
 

Kostenreductie, efficiency. 
Door domotica ontstaat de 
mogelijkheid om langer thuis 
te wonen. 

I&A / Palito 

Medewerkers zijn zich bewust 
van de voordelen van 
duurzaam werken en 
handelen en dragen hieraan 
bij.  

LeekerweideGroep is een 
duurzame onderneming. 

allen 

 

Strategische doelstelling 

18. Risicomanagement is op strategisch, tactisch en operationeel niveau geborgd 
in de organisatie. 
 

Wat Wat levert het op 
(rendement) 

Door wie 

Risicomanagement is een thema 
bij organisatieontwikkelingen en 
nieuwe projecten.  

Het biedt structuur en 
kaders voor het nemen 
van beslissingen. 

Directie/kwaliteit 

De veiligheidsorganisatie is 
doorontwikkeld. 
Een duidelijk beleidsplan en 
eenduidige procedures voor alle 
lagen van de 
veiligheidsorganisatie zijn 
opgesteld. 

Medewerkers zijn op 
de hoogte hoe zij 
moeten handelen ter 
voorkoming van of in 
geval van een 
calamiteit. 

Palito 

Beleid t.b.v. gezinshuizen, 
meeleefgezinnen, VPT en 
extramurale zorg is opgesteld. 

Duidelijkheid in taken, 
verwachtingen en 
verantwoordelijkheden 
tussen de 
betrokkenen. 

Palito 

Opzetten van een 
informatiebeveiligings-
managementsysteem. 

Informatiebeveiliging is 
goede beveiliging van 
informatie een must. 
Zeker in het geval van 
een zorgorganisatie, 
waar gewerkt wordt 
met privacygevoelige 
cliëntinformatie. 
 

I&A 
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LeekerweideGroep en 
Wilgaerden zijn voorbereid op de 
invoering van de nieuwe AVG. 
Medewerkers zijn op de hoogte 
van de eisen en handelen 
hiernaar. 

Informatiebeveiliging. I&A 

 

Strategische doelstelling 

19. LeekerweideGroep voert een gezond financieel beleid.  

Wat Wat levert het op 
(rendement) 

Door wie 

Zorgdragen voor financiële 
maandafsluiting en rapporteren 
van actuele bedrijfsinformatie via 
managementinformatiesysteem. 

Betere sturing door het 
management. 

EAD 

Inrichten van de administratie, 
zodat voldaan wordt aan de 
contractvoorwaarden van 
zorginkopers. 

Leekerweide mag 
aanbesteden en mag 
ondersteuning leveren. 

EAD 

LeekerweideGroep beschikt over 
een buffer om risico’s op te 
kunnen vangen.  

Leekerweide wordt als 
zorginhoudelijk goede 
en financieel 
betrouwbare 
organisatie 
beschouwd. 

Directie/EAD 

De solvabiliteit van de organisatie 
is gelijk aan het gemiddelde van 
de sector VG (circa 25%). 

LeekerweideGroep 
wordt als 
zorginhoudelijk goede 
en financieel 
betrouwbare 
organisatie 
beschouwd. 

Directie/EAD 

 

Strategische doelstelling 

20. Iedereen binnen LeekerweideGroep  en haar labels is gastvrij richting interne 
en externe klanten. 
 

Wat Wat levert het op 
(rendement) 

Door wie 

Beleid op het gebied van 
gastvrijheid is ontwikkeld en 
geïmplementeerd. 

Een duidelijke richting 
waar gastvrijheid voor 
staat en wat de 
toegevoegde waarde 
is. 

Palito  

Scholing voor medewerkers. Duidelijkheid wat er 
van een ieder verwacht 
wordt en inzichten. 

Palito 

Geregeld acties vanuit de Teamgesprekken Palito 
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commissie zodat teams met 
elkaar in gesprek over het 
onderwerp. 

waardoor het 
onderwerp op de 
agenda staat en 
aandacht krijgt. 

Gastvrijheid heeft in alle 
beleidsstukken een plaats. Het is 
altijd onderwerp van gesprek bij 
het opstellen van documenten. 

Dat het overal en altijd 
terug te vinden is 
waardoor het in het 
ons DNA komt. 

Palito 

Richt 4 deel-projectgroepen op. 
De deelprojectgroep Product richt 
zich op nieuwe producten en 
diensten, bijvoorbeeld een 
draadloos oproepsysteem voor 
klanten geeft meer vrijheid. 
People op personeels-
ontwikkeling en opleiden. 
Process op optimaliseren van 
processen met eventueel 
integreren facilitaire taken. 
Place houdt zich bezig met het 
optimaliseren van de inrichting. 

Vanuit modulaire 
overzichtelijke 
toepassingen worden 
binnen 
gastvrijheidsconcept 
tastbare resultaten 
geboekt. 

MT/Palito 

 

Strategische doelstelling 

21. Zorgmonitor 3.0 zal verder worden ontwikkeld tot een organisatiebrede 
informatiebron voor professionals en management. 

Wat Wat levert het op 
(rendement) 

Door wie 

   

   

   

 


