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A3 Jaarplan bovenin
In de bovenste drie blokken leest u van links naar
rechts de missie, visie en de succesbepalende
factoren (jaardoelen) voor 2019.

Rechter blokken 6 t/m 9 (‘wat willen we
bereiken en voor wie’)
De jaardoelen zijn verdeeld over vier
resultaatgebieden:
      •   ‘Bestuur en financiers’
      •   ‘Maatschappij’
      •   ‘Medewerkers’
      •   ‘Klanten en partners’
Achter elke resultaat staat een ambitie genoemd,
dit is de werkelijke prestatie die de organisatie
ambieert.

Linker blokken 1 t/m 5 (‘Wat gaan we doen om
onze doelen te bereiken en met wie’) Om deze
doelen te realiseren zijn acties gedefinieerd op 5
organisatiegebieden:
      •   ‘Management van processen’
      •   ‘Management van middelen’
      •   ‘Management van medewerkers’
      •   ‘Strategie en beleid’
      •   ‘Leiderschap’

Achter elk resultaat en elke actie staat een
nummer, hetgeen de relatie weergeeft met de
succesbepalende factoren.

De kleuren staan voor:

:
:
:
:

Rood
Groen
Blauw
Oranje

Operationele en financiële resultaten
Klanten en partners
Medewerkers
Maatschappij (maatschappelijke
toegevoegde waarde en imago)

Leeswijzer

Wij hopen met dit jaarplan meer duidelijkheid te
bieden over waar wij als organisatie voor staan.

Veel leesplezier gewenst!
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Met trots presenteren wij ons jaarplan voor
2019. Vanuit onze missie en visie hebben we
de belangrijkste beleidsdoelen uitgewerkt in
resultaten en acties. Het is kort en krachtig: op
één A3. Het zal de belangrijkste
ontwikkelacties voor het komende jaar sturen.

Voor een consistente doorvertaling van onze
ambitie hebben we gekozen voor de A3
methodiek. Hetgeen betekent dat het jaarplan
van het managementteam wordt door vertaald
naar de jaarplannen van de locaties,
behandelstaf en dienstencentrum. Op deze
manier versterken we de consistentie en
samenhang. De A3 jaarplannen worden
tevens gebruikt als input voor de
managementgesprekken. Dit genereert een
intensieve feedback over de voortgang van
de gewenste veranderingen. Door het proces
van co-creatie en de dialoog die bij de
formulering van de A3 jaarplannen ontstaat
willen we het commitment aan de resultaten en
bijbehorende acties in de gehele organisatie
versterken.

Inleiding



Wij zijn er met z’n allen en ieder vanuit zijn of haar
kracht voor alle mensen met een (al of niet aangeboren)
verstandelijke beperking in onze regio. Wij zien het als
onze maatschappelijke opdracht om iedereen met een
verstandelijke beperking te ondersteunen. Dat doen
we als er sprake is van zeer intensieve en complexe
zorg, maar ook als het gaat om de minder
zichtbare groepen. Als onderdeel van de samenleving
zijn onze medewerkers formeel en informeel aanwezig
in buurten, verenigingen en op andere plaatsen. Zij zijn
onze ambassadeurs. We denken verder dan de
wettelijke kaders en de vormgeving van het zorgstelsel.
Het is onze missie om de kwaliteit van noodzakelijke
zorg op peil te houden. Daarvoor zoeken we de
samenwerking met familie, mantelzorgers, vrijwilligers
en samenwerkingspartners in de buurt.

Missie Succesbepalende factoren
Cliënten, verwanten en medewerkers geven samen vorm aan een goed leven. De cliënt heeft de
regie.

1.

Cliënten hebben ruimte (op maat) om nieuwe dingen uit te proberen, om vooruit te komen2.
Cliënten maken deel uit van de samenleving3.
Medewerkers en teams leren&ontwikkelen4.
(Technologische) vernieuwingen worden zinvol uitgeprobeerd5.
We vernieuwen onze werkprocessen6.
De werkdruk wordt lager7.
OTT weet binnen een krapper wordende arbeidsmarkt voldoende gekwalificeerde mensen te
interesseren en te binden

8.

Ondersteunende diensten en het primair proces werken volgens het besturingsmodel waarbij het
Dienstencentrum de locaties faciliteert

9.

We werken regelarm en efficient10.

1. Leiderschap

Alle medewerkers kennen
de speerpunten uit het
strategisch beleid,
handelen hiernaar, en
dragen deze actief uit
(ambassadeurschap)
Medewerkers werken
zelfstandig en in
teamverband aan
resultaatgerichtheid, eigen
verantwoordelijkheid en
flexibiliteit
Elke medewerker is op de
hoogte van zijn/haar taken
en verantwoordelijkheden
en neemt initiatief in het
eigen ontwikkelproces
Leiderschap en
ondersteunings- structuur
ontwikkelen mee obv de
vraag van de teams
Vanuit Leiderschap wordt
leren&ontwikkelen
gestimuleerd

3. Management van medewerkers

Medewerkers krijgen training op methodische interventies (Hbeh) (1)
Ondersteuning van medewerkers op het voeren van de dialoog over een goed leven
(BIT), teamreflectie en cliëntplan (RM + Hbeh) (1)
Scholing van medewerkers ter voorbereiden op de Wet Zorg&Dwang (Hbeh) (4)
Medewerkers krijgen training om in begrijpelijke taal te communiceren (module ''Klare
Taal'') (RM) (4)
Medewerkers maken gebruik van de ondersteuningsstructuur zelforganisatie (RM) (7)

5. Management van processen

Programma Complexe Zorg uitvoeren
(Hbeh) (1)
Projectplan Integratie en
Ketenontwikkeling NAH uitvoeren
(Hbeh) (1)
Alle cliënten hebben een BIT-gesprek
met hun pb-er (RM) (1)
Projectplan Zorg&Vrij uitvoeren (Hbeh)
(2)
Doorontwikkeling van ontwikkelkracht
van clienten (RM) (2)
Doorontwikkeling Sport&Bewegen (RM)
(2)
Ontwikkelplan
leermanagementsysteem uitvoeren
(MS) (4)
Alle teams doen een teamreflectie
(RM ) (4)
Overzicht van scholing/
trainingsaanbod en -behoefte van
primair proces (Hbeh) (4)
Pilot electronisch voorschrijven
medicatie (Hbeh) (5)
Integrale veiligheidsvisie in praktijk
brengen (MS ) (6)
Doorontwikkeling intranet naar Sociaal
Intranet (MS) (6)
Proces rondom incidentmeldingen
wordt opnieuw ingericht (Hbeh) (6)
PvA Arbeidsmarkt in praktijk brengen
(MS) (8)
ICT-visie in praktijk brengen (MS) (9)
Methodiek ontwikkelgesprekken
invoeren (MS) (9)
Optimaliseren serviceconcept DiCe
aansluitend bij zelforganisatie (MS) (9)
Interne processen DiCe worden op
elkaar afgestemd (MS) (10)
NEN 7510 wordt ingevoerd (MS)

2. Strategie en beleid

Programma Zorgvisie, gebaseerd op Triple-C (Hbeh) (1)
Visie op Leren&Ontwikkelen (Hbeh) (4)
Ontwikkelplan Leermanagementsysteem (MS) (4)
PvA Innovatie (Hbeh ) (5)
PvA Sociaal intranet & Nieuwe werkplek (MS) (6)
Integrale Veiligheidsvisie (MS ) (6)
Visie op Duurzaamheid (MS) (7)
PvA tav krapper wordende arbeidsmarkt (MS) (8)
Visie op Adviespunt 2.0 (Hbeh) (9)
ICT-visie (MS) (9)
Visie op Service (MS) (9)
Beleid/procedure Ontwikkelgesprekken (MS) (9)
Herijking van doelstellingen regeling contuïteit (MS) (10)
Visie/beleid op Wachtlijsten (RM-HH) (10)
Bestedingsplan reservering in Eigen Vermogen (C)
PvA Risicomanagement (C)
Herijking Sociaal Plan (MS)

9. Bestuur en financiers

Medewerkers Adviespunt zijn
ambassadeurs van kennis
en ontwikkeling, Adviespunt
wordt optimaal benut tbv
cliënten, familie en teams (9)

Service Dice sluit optimaal
aan bij zelforganisatie (9)
Elke medewerker is in
ontwikkeling (9)
De regeling continuïteit wordt
op efficiënte en werkbare
wijze toegepast (10)
Er is een duidelijke/
eenduidige route voor
toegang cliënten naar OTT
(10)
Samenhang
bedrijfsprocessen is
zichtbaar voor het primair
proces (10)
Cliënten, netwerk,
medewerkers en andere
belanghebbenden zijn goed
geïnformeerd
Eigen Vermogen wordt deels
geherinvesteerd in
(innovatieve) zorg
Risico’s OTT zijn
geminimaliseerd
Privacy van cliënten en
medewerkers is
gewaarborgd

7. Medewerkers

Elke medewerkers is bewust bezig met ontwikkeling en het (intern/extern)
delen van zijn kennis (4)
(Veer)Krachtige teams (4)
Kennisniveau van medewerkers is in kaart en wordt geborgd (4)
Medewerkers voeren met elkaar de dialoog over de kwaliteit van het werk
(4)
Cliënten, netwerk, medewerkers en andere belanghebbenden zijn goed
geïnformeerd (4)
Vernieuwingen (w.o. Ehealth) worden zinvol uitgeprobeerd (5)
Communicatie/Kennisdeling naar cliënten/medewerkers/ verwanten wordt
versterkt door sociaal intranet (6)
Medewerkers zijn zich bewust van veiligheidsrisico's (6)
Verbeteringen worden op organisatieniveau opgepakt (6)
Medewerkers ervaren werkdruk als aanvaardbaar (7)

6. Klanten en partners

Goed leven van cliënten wordt op eenduidige wijze ondersteund (1)
De cliënt/verwant heeft de regie over zijn eigen cliëntplan (1)
Kwaliteitsmanagement past zich aan veranderende organisatie aan (1)
Locaties en ( bij voorkeur) teams hebben samen met ouders en cliënten
doelstellingen tav vrijheidsverruiming geformuleerd (2)
Cliënten kunnen hun talenten benutten (2)
Fitte cliënten en medewerkers (2)

8. Maatschappij

OTT biedt opleidings-, onderzoeks- en ervarings- plekken aan studenten en
scholieren inc. maatschappelijke stages (8)
OTT heeft minimiaal 1% medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt in
dienst (8)

4. Management van middelen

Infrastructuur sociaal intranet organiseren (MS) (6)
Budget, middelen en materialen beschikbaar stellen voor alle strategische projecten
(zie projectenlijst) (C)

Visie
      •   We luisteren en praten met elkaar omdat je echt wil weten wat een ander wil. Wat de cliënt/familie/verwant wil is ons

uitgangspunt. Zo willen we dat iedereen zich gezien en gehoord voelt.
      •   Alle cliënten moeten kunnen leren en ontwikkelen naar vermogen. Medewerkers, cliënten, familieleden en

verwanten maken goede afspraken over wat wel/niet haalbaar is. We kunnen dat ook verantwoorden.
      •   We zien onszelf als deel van de samenleving. We werken vanuit de overtuiging dat cliënten de wens hebben om

naar vermogen zoveel als mogelijk deel te nemen aan de samenleving.
      •   Voor de fijnste woonplek en de beste werkplek, de fijnste leerplek en de leukste vrije tijdbesteding ondersteunen we

bij het maken van een goed leven.
      •   Technologie kan ons werk aangenaam maken en het leven van de cliënt veilig en vrij. Met wetenschappelijk

onderzoek verbeteren we de aansluiting op de behoefte van de cliënt.
      •   We vinden het belangrijk dat medewerkers plezier in hun werk hebben en er trots op zijn. Zo kunnen wij samen nog

meer betekenen voor het Goede Leven van de cliënt.
      •   We hebben een passende positionering met een passend productaanbod in de markt
      •   Onze werkprocessen zijn zodanig ingericht dat ze bijdragen aan wat de veranderende omgeving van OTT vraagt
      •   De financiële gezondheid van OTT is ook in een veranderende omgeving gewaarborgd
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