
Jaarplan Raad van Bestuur 2016
Werkendeweg

We hebben in 2015 ingezet op het Openen van Ruimte en daarmee een cultuurbeweging 
versterkt die in de organisatie doorwerkt. Het aanspreken van zelfondernemende kracht en het 
anders (creatiever en gezamenlijker) benaderen van vraagstukken bewerkt dat medewerkers en 
verwanten zich meer betrokken en verantwoordelijk tonen. Dat wordt ook versterkt doordat er 
minder directief en meer coachend leiding wordt gegeven. Het besef dat we in een 
transformatiefase zitten is groter geworden. Dat geeft nieuwe dynamiek in de organisatie. 

De opgave voor 2016 is om de transformatie door te zetten, stappen te zetten in het omvormen 
van structuren en processen – zowel centraal als lokaal – en tegelijk de stabiliteit te verzorgen.

De basis is en blijft de persoonlijke betrokkenheid bij het werkelijke leven van cliënten (in het 
wonen, het werken, het leren en beleven op deze plaats met deze mensen) en het aanspreken 
van ieders verantwoordelijkheid op de plaats waar dit leven zich afspeelt: de cliënten, verwanten, 
medewerkers, mantelzorgers, vrijwilligers, partners. Vanuit die individuele én gezamenlijke 
verantwoordelijkheid kan de transformatie vorm krijgen, met behoud en versterking van de 'ziel' 
van die locatie en van de missie van de gehele organisatie. Transformatie is geen doel op zich, 
maar een antwoord op de transities om ons heen vanuit de eigen kracht: je eigen kracht als 
individu en de eigen kracht van de organisatie die een missie en visie in zich draagt waartoe 
ieder zich moet verhouden. 

We komen daarmee op drie hoofddoelen: weerbaar zijn, betrouwbaar zijn, herkenbaar zijn
en op drie thema's: cultuur, compliance en communicatie.

A             Weerbaar zijn : cultuur  

Weerbaarheid groeit door innerlijke veerkracht, door eigen regie, door invloed op je omgeving. 
Dan is er ruimte voor creativiteit en kun je particperen in cocreatie. Open de Ruimte is te zien als 
een manier om tot cocreatie te komen. Zowel in de zorgrelatie, in het team als in de overhead 
wordt geoefend aan sociale vaardigheden om in de tussenruimte tot een gezamenlijke toekomst 
te komen.

! Versterking van het zelfondernemerschap via cliëntparticipatie en medezeggenschap: 
inzet Raad op Maat

! Voortzetting van teamondersteuning bij Open de Ruimte (scholing van een medewerker 
per team, hulp door de ondersteuningsgroep, inrichting oefensituaties bij concrete 
vraagstukken, invloed van buiten organiseren door visitaties en presentaties)

! Versterking van persoonsgerichte zorg door beeldvormende bespreking
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! Verdubbeling van het aantal teams dat zelfondernemend werkt (van vijf naar tien)
! Doorontwikkeling tot sociale firma's van de stedelijke winkels
! Traject starten voor coachend leiderschap van alle leidinggevenden
! Herijking van de directiestructuur

B             Betrouwbaar zijn: compliance  

Weerbaarheid steunt op fysieke stevigheid, op processen die goed stromen, op helderheid in de 
verdeling van taken en bevoegdheden. Professioneel werken betekent betrouwbare partner zijn 
voor cliënten, ouders, collega's en instanties. Dat betekent dat we afspraken nakomen, helder 
zijn in wat we wel en niet afspreken en doen, dat we verantwoording naar anderen willen 
afleggen, willen leren van fouten zonder bang te zijn voor feedback. 

Open Ruimte zegt iets over de kwaliteit van de binnenruimte, en over de verhouding tot de 
buitenruimte, maar zegt uitdrukkelijk niet dat de grenzen verdwijnen en vervagen. Open Ruimte 
gaat om de kwaliteit van de sociale interactie binnen de bestaande grenzen. Juist door de 
gezamenlijkheid van deze beweging bestaan er oude kaders en ontstaan er nieuwe kaders.

! overhead omvormen naar flexibele diensten op maat met handige tools, met name op 
het gebied van P&O, Kwaliteit, Huur, Zorginkoop

! verminderen van regels en protocollen waar dat kan (regelarme zorg)
! interne controle en interne rapportage expliciet in een pdca-cyclus brengen, 

gecombineerd met extra scholing in gebruik van het ECD
! reductie met 25% van de medicatie-fouten via aparte teamgerichte scholing
! de beroepsopleiding (MZ) opnieuw inrichten nu stichting EMC stopt

C             Herkenbaar zijn: communicatie  

We gaan mee in de kanteling en zetten in op grotere netwerken en betrekken meer mensen van 
buiten. We houden vast aan onze waarden en blijven gericht op relationele kwaliteit (zorgrelatie), 
gezondheid (aanpassingsvermogen en veerkracht), samenwerking (cocreatie), duurzaamheid 
(lange termijn). We laten ons inspireren door een brede visie op de mens zodat de hele mens 
steeds mee kan doen.

! locaties of teams die zelfondernemend gaan werken presenteren hoe hun werkwijze 
aansluit bij de missie en visie van de Raphaëlstichting

! er komt een intern en een externe publicatie over de beweging van Open de Ruimte en 
hoe die aansluit bij de waarden die wij uitdragen

! het nationale en internationale verband tussen de instellingen verzwakt wat de 
herkenbaarheid vermindert; we zetten ons actief in voor de NVAZ, voor een nieuwe 
leerstoel, voor internationale samenwerking
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