
Zelforganiserend vermogen cliënt
Wijkgerichte zorg
Vrijwilligers krachtig benutten
Samenwerking opzoeken
Netwerkpartner zijn

Onze strategie
Cliënt centraal

Mijlpalen voor 2020

Persoonlijk leiderschap

Gegarandeerde
personeelsinstroom

Cliënten krijgen meer vrijheid

Extra aandacht door 
muziektherapie & activiteiten

Mogelijkheden activiteitenaanbod
worden uitgebreid

Bevorderen van het welzijn en de
kwaliteit van leven

Regionale samenwerking integreren
en accepteren van zorgtechnologie

Meer regievoering cliënten over 
de eigen woonomgeving 

Wie zijn wij?

Wie ben jij?

Familie, mantelzorgers, 
buurt & vrijwilligers
Solis

Oprecht een andere zorgverlener

Onze medewerkers zijn 
dé sleutel voor uitmuntende zorg

Eén van de 989 Solis-medewerkers waarop we trots zijn
590 FTE verdeeld over zorg & ondersteunende diensten

Instroom nieuwe medewerkers van 14% en 
6% uitstroom van vertrekkende medewerkers

Ruim 820 Solis-vrijwilligers staan klaar voor onze
cliënten



ZIJ: CLIËNT
Levensverhaal centraal in dossier én dienstverlening
Leefplezier voor onze cliënten
Toekomstige cliënten leren kennen door huisbezoek
Doelstelling maaltijden: eten  waar, wat, wanneer en
met wie je wilt
Regie en vrijheid over eigen leven
Cliënt en partner blijven zoveel mogelijk in het eigen
huis of de eigen wijk wonen, ook als de zorgvraag
veranderd
Activiteitenaanbod in het weekend
Huiselijke activiteiten voortzetten en verder uitbreiden
Meer privacy

JIJ: MEDEWERKER

Toppijler 
2020

PERSOONSGERICHTE
ZORG

Ontwikkeling methodiek om elkaar te spiegelen
Opleiding ‘aandachtsvelders leefplezier’ voortzetten
Evaluatie coachingsvaardigheden van aandachtsvelders 
Organisatie focust op gunnen van meer vrijheid aan cliënten
Geestelijk verzorgers en hun werk nemen een belangrijker
plek in
Afspraken met familie en hun rol staan in het cliëntdossier 
Oog voor veiligheid, met aandacht voor wensen van de cliënt
Leidinggevenden krijgen ruimte om hun leiderschap te
ontwikkelen en te professionaliseren
Afdelingen krijgen meer verantwoordelijkheid door
zelfstandiger teams

WIJ: ORGANISATIE
Uitdragen Solis visie naar medewerkers, cliënten en naasten
Audits: persoonsgerichte zorg in cliëntdossiers en
cliënttevredenheid
Onderzoek betere balans vraag/aanbod palliatieve zorg
Versterken keten van Parkinson
Blijven monitoren woonvorm St. Jurriën
Faciliteren veiligheid binnen dienstverlening Solis met
inachtneming van welzijn en leefplezier van cliënten
Aandacht voor veiligheid
Acties opzetten voor meer samenwerken en verbinden 
Zorgtechnologie vraaggericht inzetten
Vraag cliënt staat centraal voor technologische oplossingen 
Verder verminderen van regeldruk

 


