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Zorg, welzijn en wonen
AriënsZorgpalet is voor kwetsbare ouderen de partner in zorg, welzijn en wonen, die 
samen met naasten en vrijwilligers ondersteunt bij de regie over een waardevolle invulling 
van het leven. Met bijna 900 medewerkers en 350 vrijwilligers ondersteunt AriënsZorgpalet 
in en rondom acht woonzorgcentra in de gemeente Enschede ruim 900 ouderen in hun 
dagelijks leven. AriënsZorgpalet biedt dagactiviteiten, eerstelijnsbehandeling en thuiszorg, 
zorg in het verpleeghuis en wonen met zorg in geclusterde zelfstandige wooneenheden. 
Daarnaast richt AriënsZorgpalet zich op het leveren van complexe ouderenzorg, onder 
andere in de vorm van geriatrische revalidatiezorg.



3 12

2016

Jaarimpressie 2015 - 2016

Meerjarenbeleidsplan
In 2015 hebben we een nieuw meerjarenbeleids-
plan ‘goed wonen met topzorg’ opgesteld. We 
willen in 2018 de topzorg aanbieder van ou-
derenzorg in Enschede en omstreken zijn, waar 
kwetsbare ouderen kunnen ‘Leven naar wens’. Om 
dit te realiseren, investeert AriënsZorgpalet de ko-
mende jaren in ‘Topzorg’ en ‘Thuisgevoel’. 

Topzorg
Voor ons betekent Topzorg dat onze basiszorg vanzelfspre-
kend op een hoog niveau is. Wij werken volgens de ‘state 
of art’ en investeren in onderzoek en innovaties om zo bij 
te dragen aan continue verbetering. Om dit te bereiken, 
gaan we investeren in het kwaliteitsniveau van medewerkers, 
vergroten we onze innovatiekracht en vakinhoudelijke exper-
tise en brengen we focus aan in onze activiteiten. 

Thuisgevoel
AriënsZorgpalet zet de komende jaren in op 
het creëren van een prettig en veilig thuis, 
een optimale leefgemeenschap in samenspel 
tussen cliënt, mantelzorger, vrijwilliger en pro-
fessional om ‘Leven naar wens’ te realiseren. 
Dit betekent meer dialoog en samenwerken, 
kleinschaligheid, zelforganisatie en regelruimte 
en werken vanuit mogelijkheden.



Optimale regelruimte

Ondersteunende systemen

cliënt en 
vertegenwoordigers
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In 2015 hebben we gezien dat AriënsZorgpalet anders moet 
gaan werken en de organisatie opnieuw moet uitvinden 
om voorbereid te zijn op de vele veranderingen die op de 
ouderenzorg afkomen. 

Een nieuwe dynamische omgeving en minder geld, vragen 
om een flexibele organisatie die snel op veranderingen 
kan inspelen. Bovendien worden cliënten en hun familie  
steeds kritischer. Zij stellen hogere eisen aan onze zorg- 
en dienstverlening en ondersteunende (digitale) systemen. 
Ook onze medewerkers veranderen. Zij vragen om optimale 
regelruimte om hun vak te kunnen uitoefenen, zonder 
betutteling en bureaucratie.  

Een nieuwe 
dynamische omgeving
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Fusievoornemen
Om sterker te staan in alle veranderingen hebben 
AriënsZorgpalet en Bruggerbosch in 2015 een voornemen 
tot fusie uitgesproken.  
In 2015 is gewerkt aan het opstellen van een fusieplan. 
Begin 2016 hebben de medezeggenschapsorganen positief 
geadviseerd over de fusie. 

Dankzij de fusie kunnen we optimaal blijven inspelen 
op de behoefte van ouderen, zodat zij zo lang mogelijk 
het leven kunnen leiden zoals zij dat wensen. Alle 
mogelijke zorg is binnen handbereik, in elk stadium van 
het ouder worden. De toeleiding naar de best passende 
zorg wordt zo geoptimaliseerd. Cliënten ervaren zorg 
en aandacht voor welbevinden van bovengemiddelde 
kwaliteit, volgens de laatste 
inzichten. Waar mogelijk 
wordt dit ondersteund door 
slimme technologie die de 
zelfredzaamheid vergroot.  
Voor cliënten met dementie 
is er één plek voor informatie 
en advies. En door efficiënte 
bedrijfsvoering is het mogelijk 
om zoveel mogelijk ‘handen 
aan het bed’ te realiseren.



6 12

2016

Jaarimpressie 2015 - 2016

Terug naar de bedoeling

Begin 2015 is het project ‘Route 2018’ gestart. Door middel 
van proeftuinen zijn medewerkers uitgenodigd mee te bewe-
gen in de zoektocht ‘terug naar de bedoeling’. Per locatie 
zijn teams gevraagd deel te nemen. De proeftuinen hebben 
regelruimte en tijd gekregen om te ontdekken hoe zij de 
missie en visie van AriënsZorgpalet het beste kunnen ver-
talen naar hun eigen werkwijzen. Naast de proeftuinen heb-
ben werkgroepen gewerkt aan onderwerpen die op termijn 
mogelijk bij zelforganiserende teams kunnen worden neerge-
legd. Het project heeft veel waardevolle lessen opgeleverd, 
die in 2016 worden meegenomen bij de verdere uitrol van 
zelforganisatie over de intramurale cliëntteams.

Met ‘Route 2018’ willen we tot 
een optimaal flexibele organisatie 
komen, die maatwerk levert voor 
onze unieke cliënt. Een organisatie 
die zich goed kan aanpassen aan de ver-
anderende omgeving, waarin de cliënt echt centraal staat 
en kan ‘Leven naar wens’. Een organisatie waar kwaliteit en 
veiligheid geborgd zijn en risico’s met gezond verstand wor-
den gewogen. Waar verantwoordelijkheden laag in de orga-
nisatie zijn belegd met optimale ruimte en vertrouwen voor 
medewerkers. En waar werkprocessen en systemen optimaal 
ondersteunend zijn aan het samenspel tussen professional, 
cliënt, diens naasten en vrijwilligers.

AriënsZorgpalet wil aan haar cliënten, nu en in de toekomst, uitstekende zorg 
op maat bieden. We willen de topzorgaanbieder zijn. Deze ambitie verplicht 
ons voortdurend na te denken over hoe de zorg kan worden verbeterd en 
welke wijze van organiseren hier het beste bij past. 



Blijvende financiële gezondheid
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Tegelijkertijd ligt er een financiële uitdaging, 
doordat er vanwege overheidsbeleid minder  
budget beschikbaar is en de kosten stijgen.  
In 2015 hebben we gemerkt dat onze markt 
krimpt en de komende jaren zet zich dit voort. 
Dit heeft niet alleen impact op het zorgvolume  
en de daaraan gekoppelde inkomsten, maar  
ook op de werkgelegenheid. 
We zijn er wel van overtuigd dat deze krimp 
van tijdelijke aard zal zijn. De groep ouderen 
zal de komende decennia aanzienlijk toenemen 
en daarmee gepaard ook de vraag aan 
complexe zorg. De verwachting is dat het aantal 
dementerenden binnen 25 jaar verdubbelt.

In 2015 hebben we een reorganisatie aangekondigd met 
een tweeledige doelstelling. In de eerste plaats stellen de 
plannen AriënsZorgpalet in staat om ook in de toekomst 
de gewenste en noodzakelijke kwaliteit te kunnen bieden. 
De wens van de cliënt staat hierbij centraal. In de tweede 
plaats zijn de plannen een antwoord op de verkrappende 
financiële kaders. De bezuinigingen hebben tot gevolg dat 
de inkomsten en de daaraan gekoppelde werkgelegenheid 
zullen krimpen. Tevens zal een andere wijze van organiseren 
en aansturen consequenties hebben voor medewerkers. 

De plannen zijn eind 2015/begin 2016 ter advies 
voorgelegd aan de medezeggenschapsorganen. Goed 
werkgeverschap loopt als rode draad door deze plannen. 
In 2015 heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met de 
vakbonden om tot een sociaal plan te komen. Begin 2016 
is er overeenstemming over dit plan bereikt. AriënsZorgpalet 
is er van overtuigd dat goed werkgeverschap en personele 
krimp hand in hand kunnen gaan. Dit betekent dat we een 
scala aan mobiliteit bevorderende faciliteiten zullen inzetten. 
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Performance ICT 
Het is van belang dat alle ICT-systemen en activiteiten 
rondom ICT in beeld zijn en goed op elkaar zijn afgestemd. 
Nog niet al onze systemen kunnen zich snel genoeg  
aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Het 
gebruikersgemak kan eveneens worden verbeterd. Er is 
een roadmap opgesteld met als basisgedachte dat iedere 
medewerker van AriënsZorgpalet vanuit iedere plek waar 
internet is, via één portaal ieder benodigd systeem kan 
benaderen en hier in kan werken. De communicatie en 
informatievoorziening voor cliënten wordt in 2016 aanzienlijk 
verbeterd. Medio 2016 is het cliëntenportaal ontwikkeld en 
geïmplementeerd. Cliënten, familie en mantelzorgers kunnen 
op een eenvoudige en veilige manier alle zorginformatie 
opvragen en met elkaar delen. De informatie is altijd en 
overal online beschikbaar. 
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Kwaliteit 
AriënsZorgpalet is in 2015 opnieuw HKZ 
gecertificeerd. De auditoren hebben ons mooie 
complimenten meegegeven. Cliënten geven goede 
rapportcijfers over de kwaliteit van zorg bij 
AriënsZorgpalet. 

Ten opzichte van de landelijke scores in de verzorgings-/
verpleeghuizen scoren we significanter beter op ervaringen 
met inrichting, ervaringen met inspraak en beschikbaarheid 
personeel. 

Met het programma Fit voor Werk focust AriënsZorgpalet 
op duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Er wordt 
van medewerkers een eigen verantwoordelijkheid verwacht 
om zich actief bezig te houden met hun loopbaan en per-
soonlijke ontwikkeling om op een gezonde manier en met 
plezier aan het werk te kunnen blijven. Dit heeft in 2015 
geleid tot een aanzienlijke afname van het verzuim, dat uit-
komt op 5,8 procent.

Het gemiddelde 
rapportcijfer dat  

cliënten met een 
somatische zorgvraag  
in het verzorgingshuis  
of verpleeghuis geven 
is een 7.9

Het 
gemiddelde 

rapportcijfer voor 
de verpleeghuiszorg 
aan dementerenden 
is een 8.7
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Samenwerking in de keten 
In 2015 is AriënsZorgpalet samen met 3 andere 
ouderenzorgaanbieders een unieke samenwerking 
gestart. AriënsZorgpalet, De Posten, Livio en 
Zorggroep Manna hebben de handen ineen 
geslagen en belangrijke stappen gezet om samen 
te werken op het gebied van gespecialiseerde 
ketenzorg. Op kleine schaal wordt al gebruik 
gemaakt van elkaars expertise. 
Maar nu wordt er verder ontwikkeld op het 
gebied van specialistische ketenzorg. Dit initiatief 
is op de markt gebracht onder de naam 
Zorgschakel Enschede. 

Door samen op te trekken, kan Zorgschakel Enschede 
de verwijzers en klanten van complexe zorg aan huis en 
geriatrische revalidatie een optimale kwaliteit van zorg 
garanderen, ongeacht de uitvoerder van deze zorg.
Vanuit een kantoor in de hal van het nieuwe ziekenhuis 
MST biedt de frontoffice van Zorgschakel Enschede haar 
diensten aan ketenpartners aan. In eerste instantie alleen 
de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) voor ketenpartner 
MST en binnenkort ook nachtzorg, wondzorg en het 
Medisch Technische Handelen (MTH) voor verwijzers zoals 
huisartsen.
 
Door de samenwerking kan snel gebruik worden gemaakt 
van de gezamenlijke, beschikbare capaciteit en kunnen  
ook gespecialiseerde verpleegkundigen hun kennis en  
kunde meer inzetten dan alleen bij de organisatie waar  
ze werkzaam zijn.
 
UNO UMCG
AriënsZorgpalet participeert samen met andere 
ouderenorganisaties en het UMCG in het Netwerk 
Ouderzorg, UNO-UMCG. Doel van dit netwerk is om 
wetenschap en ouderenzorgpraktijk dichterbij elkaar te 
brengen. Het UNO-UMCG wil door innovatie en kennisdeling 
de kwaliteit van (complexe) zorg aan ouderen verbeteren. 
Dit sluit naadloos aan bij de eigen ambitie om topzorg  
te kunnen leveren.
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Toekomst
De conclusie is dat ondanks de verwachte krimp, er voor 
AriënsZorgpalet ook in de toekomst een belangrijke rol 
is weggelegd bij de ondersteuning van de regie over een 
zinvolle levensinvulling van ouderen. Hiervoor is echter wel 
verregaande vernieuwing nodig die de gehele organisatie 
zal raken. AriënsZorgpalet is daarbij zeker niet somber. 
Integendeel. Ons perspectief ‘Route 2018’, waarbij we terug 
willen gaan naar de bedoeling van onze organisatie, geeft 
energie. Ook het fusievoornemen met Bruggerbosch geeft 
energie. Wij zijn ervan overtuigd dat een fusie ervoor zorgt 
dat we samen sterker staan en efficiënter zijn. Het biedt 
mogelijkheden om het bestaande nog beter te doen en 
samen ook nieuwe dingen te doen. Hierdoor kunnen we 
optimaal blijven inspelen op de behoefte van ouderen, 
zodat zij zo lang mogelijk het leven kunnen leiden zoals 
zij dat wensen. Samenwerken aan topzorg vormt hierbij de 
rode draad.
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Cliënten

Capaciteit

Productie

dagen
uren

zorg en verblijf 
in verslagjaar.

192.977

Bedrijfsopbrengsten

Personeel

Cliënten
tevredenheid

Verzuim

506
cliënten met zorg 
en verblijf per einde 
verslagjaar.

71 
cliënten dagactiviteiten 
per einde verslagjaar.

353
extramurale 
cliënten exclusief 
cliënten dagactivi-
teiten per einde 
verslagjaar.

505 
bedden/plaatsen

69.769

extramurale productie in verslag-
jaar (exclusief dagactiviteiten)

Rapportcijfer gegeven door cliënten met 
een somatische zorgvraag in verslagjaar.

Rapportcijfer voor de 
verpleeghuiszorg aan 

dementerenden in verslagjaar.

personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar.

FTE personeelsleden in loon-
dienst per einde verslagjaar.

863

e 46.183.543

561

8.7
7.9

5,8%

Aanzienlijke afname van het 
verzuim per einde verslagjaar.
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