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A3 Jaarplan bovenin
In de bovenste drie blokken lees je de missie visie
en de succes bepalende factoren (jaardoelen)
voor 2020.

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

Linker blokken 1 t/m 5 (‘Wat gaan we doen om
onze doelen te bereiken en met wie’) We
hebben acties benoemd op 5 gebieden:
      •   Management van processen
      •   Management van middelen
      •   Management van medewerkers
      •   Strategie en beleid
      •   Leiderschap

Aan elke actie moet een eigenaar wordt
toegewezen en de verbinding wordt gelegd met
de resultaten en de jaardoelen via een
nummering.

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 dat dit jaarplan meer duidelijkheid
geeft over waar wij voor staan en hoe we
daaraan werken.
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Ons Tweede Thuis

Inleiding
Het jaarplan van het managementteam (op
organisatieniveau) wordt doorvertaald naar de
jaarplannen van locaties, behandelstaf en
dienstencentrum. Zo versterken we de
samenhang. Het organisatie jaarplan wordt
gemaakt met feedback van de
inspraakorganen en evaluatie van het
voorgaande jaar. De A3 jaarplannen worden
gebruikt in de managementgesprekken.
Hierdoor hebben we gezamenlijk zicht op de
voortgang en mogelijkheden voor bijsturing.

Met trots presenteren wij hier ons jaarplan
voor 2020. Vanuit onze missie en visie hebben
we de organisatiejaardoelen uitgewerkt in
resultaten en acties voor onze locatie of ons
bedrijfsonderdeel. Kort en krachtig op een A3.
Het stuurt de belangrijkste ontwikkelingen van
dit jaar. In dialoog met cliënten, familie en
teams hebben we de te behalen resultaten
geformuleerd en voelen we eigenaarschap om
de acties uit te voeren.



Wij zijn er voor mensen met een verstandelijke of meervoudige
beperking, niet-aangeboren hersenletsel of autisme in onze
regio.
Onze missie is:
- een goed leven voor mensen met een beperking: een fijne
plek om te wonen, te werken of
  dagbesteding te hebben en passende vrijetijdsbesteding.
- dat mensen zich kunnen ontwikkelen, zo veel mogelijk zelf
keuzes kunnen maken,
  zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven en mee kunnen
doen in de samenleving.
- kwaliteit van zorg bereiken we samen met cliënten, familie,
vrijwilligers en
  andere organisaties.
- vernieuwend zijn in technologieën, scholing, gebouwen en
zorgaanbod.
- bijdragen aan een maatschappij waar plek is voor ons
allemaal, welke mogelijkheden
  en beperkingen we ook hebben.
 

Missie Succesbepalende factoren
Cliënten, verwanten en medewerkers geven samen vorm aan een goed leven.1.
Cliënten hebben ruimte en ervaren maatwerk om uit te proberen en vooruit te komen. Zij maken deel
uit van de samenleving.

2.

Samenzeggenschap zorgt voor inspraak op locaties en voor formele medezeggenschap van cliënten
en verwanten op locatie- en organisatieniveau.

3.

Medewerkers en teams leren en ontwikkelen, hebben regelruimte en worden daarbij ondersteund.4.
Medewerkers ervaren werkplezier, zijn vakbekwaam, inzetbaar en bevlogen.5.
Wetenschappelijk onderzoek, (wijk)samenwerking en (technologische) innovaties ondersteunen
goed leven (cliënten) en goed werk (medewerkers).

6.

Ons Tweede Thuis draagt bij aan ontwikkelingen in de sector en de maatschappij en neemt
maatschappelijke verantwoordelijkheid.

7.

Ons Tweede Thuis weet voldoende gekwalificeerde medewerkers te interesseren en aan zich te
binden.

8.

Leidinggevenden en het dienstencentrum ondersteunen medewerkers en teams.9.
Behalen van strategische doelstellingen en gezonde financiën zijn met elkaar in balans.10.

1. Leiderschap

Elke medewerker is op de
hoogte van zijn taken en
verantwoordelijkheden en
neemt initiatief in het eigen
ontwikkelproces (4)
Alle medewerkers kennen de
zorgvisie en de speerpunten uit
het strategisch beleid. Zij
handelen ernaar en dragen
deze actief uit (5)
Medewerkers werken
zelfstandig en in teamverband
aan de doelen voor cliënten en
voor teams (5)
Coachend leiderschap
doorontwikkelen zodat een
optimaal leerklimaat in teams
ontstaat (4)
De ondersteuning door
locatiemanagers en
verschillende diensten van Ons
Tweede Thuis ontwikkelt mee
met de vraag van teams (9)

3. Management van medewerkers

Medewerkers voeren de dialoog over een goed leven (BIT) in de driehoek (RM) (1)

Medewerkers reflecteren in teams en pakken verbeterpunten op, daarbij worden ze ondersteunt
(RM) (1)
Medewerkers krijgen training in methodieken die passen bij de zorgvisie en de doelgroep (MS en
Hbeh) (4)
Er is ondersteuning bij individuele- en teamontwikkeling (RM en MS) (4)

Medewerkers delen actief intern en extern kennis (Hbeh en RM) (5)

Het Digiteam en ICT ondersteunen medewerkers bij het digitaal werken en bij het ECD (MS) (9)

5. Management van processen

Locatieprofielen actualiseren (RM) (2)

Implementatieplan WMCZ
(medezeggenschap) uitvoeren (RM en MS)
(3)
Medewerkersonderzoek uitvoeren (MS) (3)

Werken met Mijn ECD stimuleren en
evalueren (RM) (3)
Risico-inventarisatie & evaluatie uitvoeren
volgens de nieuwe werkwijze (MS) (5)
Cyclus van ontwikkelgesprekken invoeren
(MS) (RM) (4)
Producten en diensten voor duurzame
inzetbaarheid beschikbaar stellen en bekend
maken bij medewerkers (MS) (5)
Proces van vastleggen en leren van incident
- meldingen verbeteren (RM) (5)
Uitvoeren implementatieplan Wet Zorg en
Dwang inclusief visie op vrijheids- vergroting
(Hbeh) (5)
Vernieuwen sociaal plan (MS) (5)

Elektronisch voorschrijven en digitaal
aftekenen implementeren (Hbeh) (6)
Werkwijze van het crisisinterventieteam
evalueren (RM) (Hbeh) (7)
Dagbestedingsactiviteiten in en met de
wijken vergroten (RM) (6)
Werkwijze ontwikkelen en toepassen om
regelarmer en efficiënter in teams te werken
(MS) (RM) (9)
Informatiebeveiliging en risicoanalyse
doorontwikkelen (MS) (10)
Integrale planning-en-controlcyclus
uitvoeren (MS) (10)
Deelplan 2020 van beleid duurzaamheid
uitvoeren (MS) (10)
Inhoudelijke en strategische doorontwikkeling
van cluster-NAH, inclusief overname en
integratie Nieuw Amstelrade (RM) (MS) (10)

Projecten SamenFit, Academie en Verlengde
Leerweg worden geborgd in de
lijnorganisatie (RM) (10)

2. Strategie en beleid

Implementatieplan WMCZ vaststellen (RM) (3)

Visie op en vernieuwende manieren van leren & ontwikkelen vaststellen (Hbeh en MS) (4)

Vaststellen zorgvisie (Hbeh) (5)

Programma Goed Werk en Goed Leven ontwikkelen (Hbeh) (MS) 5

Innovatieplatform maakt plan van aanpak 2020-2024 (Hbeh)

Visie en criteria ontwikkelen voor zzp-ers en invalkrachten (RM) (8)

Samen met partners een innovatieve arbeidsmarktbenadering ontwikkelen (MS) (8)

Aanpassingen in functiehuis en werknemersregelingen vaststellen (MS) (10)

Strategisch beleid 2021-2024 bijstellen (MS) (10)

Vastgoedstrategie 2020-2024 vaststellen, hereiken huidige strategie (MS) (10)

Meerjarenbegroting 2020-2024 updaten (MS) (10)

Afwegingskader voor investeringen opstellen (MS) (10)

Meerjarenbeleid duurzaamheid vaststellen (MS) (10)

Integrale veiligheidsvisie en uitvoering risicomanagement vasttellen (MS) (10)

9. Bestuur en financiers

Het dienstencentrum ontzorgt en
ondersteunt medewerkers (9)
Alle stakeholders zijn goed en
tijdig geïnformeerd (10)
Gesprekken met financiers
hebben een strategisch effect
(10)
Kwaliteitsmanagement voldoet
aan sectoreisen en
organisatievragen (10)
Risico's en kansen (intern en
extern) zijn in beeld en er wordt
naar gehandeld (10)
De meerjarenbegroting geeft
zicht op financiële gezondheid en
strategische keuzes (10)
Onderaannemers en contracten
voldoen aan de interne en
externe kwaliteitseisen (10)

7. Medewerkers

Medewerkers werken aantoonbaar met teamreflecties en leren daarvan (4)

Resultaten van het medewerkersonderzoek leiden tot verbeteracties op locatie (4)

Scholing in digitale vaardigheden en gebruiksvriendelijke systemen vergroten het
werkplezier en verlagen werkdruk (4)
Elke medewerker ontwikkelt zich door intern en extern kennis op te doen en te delen
(4)
Medewerkers voeren het gesprek in de driehoek en sluiten aan bij de hulpvraag van
de cliënt (5)
Medewerkers zijn zich bewust van veiligheidsrisico's en leren van incidenten (5)

Verhogen duurzame inzetbaarheid en werkplezier (5)

(Basis)kwalificaties en leerpad van medewerkers zijn inzichtelijk (5)

6. Klanten en partners

Werken in de driehoek ondersteunt een goed leven (1)

Het cliëntplan voldoet aan externe eisen en de cliëntplancyclus wordt doorlopen (1)

De cliënt heeft (met ondersteuning van verwant/vertegenwoordiger) regie over eigen
leven. Afspraken worden vastgelegd in het cliëntplan (1)
Implementatie Wet zorg en dwang leidt tot passend inzetten van vrijheidsbeperkende
maatregelen en vrijheidsverruiming (2)
Er wordt actief gewerkt aan vitaliteit van cliënten (2)

Plaatsingsbeleid is geoptimaliseerd d.m.v. uitvoeren wachtlijstbeleid, actuele
locatieprofielen en kennisvergroting bij zorgbemiddeling (2)
Cliënten, verwanten, medewerkers en andere belanghebbenden zijn geïnformeerd en
hebben inspraak (3)
Mijn ECD ondersteunt de inspraak van cliënten en verwanten in het cliëntproces. (3)

Ervaringsdeskundigheid draagt door interne en extern inzet bij aan kennis- en
positieverbetering (3)

8. Maatschappij

Meer samenwerking met en zichtbaarheid in de wijken (6)

Ons Tweede Thuis heeft minimaal 2% medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt
in dienst (7)
Ons Tweede Thuis voelt zich medeverantwoordelijk voor moeilijk plaatsbare cliënten
(7)
Ons Tweede Thuis heeft nieuwe producten en diensten ontwikkeld (7)

Er worden opleidings-, onderzoeks- en ervaringsplekken aan studenten en scholieren
geboden inclusief maatschappelijke stages (8)
Vernieuwd wervings-, behoud- en doorstroombeleid zorgt voor vastere basisteams
(8)
Technologische innovaties ondersteunen goed werken en goed leven (6)

4. Management van middelen

Systemen en projectstructuur voor kennisdelen inrichten (MS en RM) (4)

Een leermanagementsysteem kiezen (MS) (5)

Systemen en ict-infrastructuur o.a. wifi, worden doorontwikkeld (MS) (4)

Zinvolle en betaalbare technologie t.b.v. medewerkers en cliënten worden beschikbaar gesteld
(MS, Hbeh, RM) (7)
Onderaannemers toetsen volgens vastgestelde werkwijze (MS) (10)

Budget, middelen en organisatiestructuur beschikbaar stellen (projectenlijst) (MT) (9)

Visie
      •   We werken vanuit de driehoek cliënt-begeleider-familie en gaan met elkaar in gesprek. De behoeftes van de cliënt

zijn de basis van onze ondersteuning. We maken afspraken en leggen die vast in het cliëntplan.
      •   Iedereen mag er zijn met mogelijkheden en beperkingen. We helpen cliënten om op hun eigen wijze hun plek in de

samenleving in te nemen. Daarbij werken we vanuit de mensenrechten in het VN-verdrag handicap.
      •   Een goed leven vraagt om maatwerk. Diversiteit in woon- en werkplekken, dagbesteding en passende methodieken

helpen daarbij.
      •   We dragen bij aan de ontwikkeling en het werkplezier van medewerkers. We bespreken met elkaar wat we doen en

hoe we het doen, wat we willen leren en hoe we kennis kunnen delen.
      •   We werken zoveel mogelijk met vaste teams en zetten ons actief in voor werving en behoud van medewerkers.
      •   We werken samen in wijken met buurtbewoners en andere organisaties en zijn een betrouwbare partner.
      •   Ons Tweede Thuis biedt werkplekken en groeimogelijkheden aan mensen met een arbeidsbeperking.
      •   Technologie helpt ons bij ons werk en kan cliënten meer veiligheid en vrijheid geven. We passen nieuwe

technologie toe waar het zinvol is. We doen actief mee aan wetenschappelijk onderzoek.
      •   We passen onze werkprocessen aan aan de wijzigingen in de gehandicaptenzorg en aan wat we nodig hebben om

ons werk goed en efficiënt uit te voeren.
      •   Onze zorg en diensten sluiten aan bij de zorgvragen in onze regio.
      •   In een veranderende omgeving blijft Ons Tweede Thuis financieel gezond.
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