
onze weg naar klantgericht werken

waarom is het nodig? wat is er gedaan? wat willen we bereiken? wat gaan we doen?

Na de fusie in 2017 willen we 
groeien naar één organisatie.

Aantreden nieuwe bestuurder.

Veranderingen in de ontwikke-
lingen rondom wonen en zorg.

• Klant wil persoonlijk maatwerk
• Het Spectrum wil duidelijker maken 
 wie we zijn en wat we willen
• Kwetsbare ouderen blijven langer 
 thuiswonen; aandacht voor complexe 
 zorg en technologie
• Groeiend tekort aan gekwalificeerd 
 zorgpersoneel en het werk wordt 
 zwaarder
• Zoeken naar samenwerking.

Herbezinning op wie 
Het Spectrum wil zijn 
voor de klant.

Vanuit de organisatie zelf door 
Centraal managementteam 
en interne en externe belang-
hebbenden: 
• Inspiratiesessies met 
 medewerkers en vrijwilligers
• nauw contact met Raad van 
 Toezicht, Ondernemingsraad 
 (Centrale) Cliëntenraden
• Brainstormbijeenkomst met 
 stakeholders.

missie
We gunnen onze klanten een leven 
waarin de klanten zoveel mogelijk eigen 
keuzes maken en zij zichzelf kunnen 
zijn. Juist wanneer het soms wat minder 
makkelijk gaat. Daarom is alles wat wij 
doen erop gericht om de klanten en hun 
sociaal netwerk te ondersteunen bij het 
zo zelfstandig en prettig mogelijk inrich-
ten van hun leven. Ons aanbod aan de 
klanten is veelzijdig. Wij zijn nieuws-
gierig naar de klanten en hun verhaal 
en zijn nabij als zij ons nodig hebben. 
En waar de (zorg)vraag verandert, kun-
nen klanten blijvend op ons rekenen.

Visies
• Visie op klant
• Visie op personeel en vrijwilligers
• Visie op bestuur en organisatie
• Visie op maatschappij en stakeholders.

diVerse ProJecten
Verspreid over drie jaar (van 2018 
tot 2020) pakt Het Spectrum diverse 
projecten op. Zoals:
• Zorgen voor een goede toegang 
 tot onze dienstverlening voor de klant
• Thuiszorg verder specialiseren met 
 onder meer dementieroutes
• Verder verbeteren van de
 verpleeghuiszorg met aandacht
 voor belevingsgerichte zorg en
 de leefomgeving van de klant
• Op een creatieve manier vinden en 
 binden van (nieuwe) collega’s.


