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Strategienota Azora 2016-2019 
 

 

Inleiding 

 

Voor u ligt de strategienota 2016-2019 van Azora. Deze strategienota bedoelt aan te sluiten op het 

meerjarenbeleidsplan 2013-2016 van Azora. De strategienota wil op basis van de missie, visie, kernwaarden 

en plaatsbepaling de belangrijkste strategische keuzen beschrijven voor de komende 4 jaar. Daarmee is de 

richting van het beleid kort en bondig beschreven (lean). In de jaarlijks door de verschillende RVE’s op te 

stellen jaarplannen wordt een concrete vertaling en uitwerking van de thema’s beschreven. De voortgang 

van de jaarplannen wordt in de trimesterbeoordelingen geëvalueerd. In de eindejaarsevaluatie wordt de 

strategienota geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 

 

Missie: 

 

Wij bieden u als excellente zorgpartner in de Achterhoek de mogelijkheid om het leven te leiden dat u wilt 

leiden. Uitgangspunt is dat u bepaalt hoe uw leven er uit ziet. U doet er toe. 

 

Visie: 

 

In onze relatie met de cliënt zijn de keuzes en de mogelijkheden van de cliënt en zijn sociaal netwerk 

leidend. Wij weten met onze gepassioneerde medewerkers als geen ander deskundigheid perfect te 

combineren met warme aandacht. Wij staan met onze locaties midden in de gemeenschap en zijn een 

goede buur, dat is onze kracht. 

 

 

Kernwaarden: 

 

Aandacht 

Zelfstandig 

Onderscheid 

Relatie 

Ambitie 

 

 

Plaatsbepaling: 

 

Wie is onze cliënt? 

Azora richt zich als zorgaanbieder vooral op (dreigend) kwetsbare ouderen. Wij faciliteren hen om zolang als 

mogelijk is het leven te leiden dat zij graag willen leiden in de omgeving waar zij voor kiezen. Dat wij ons 

daarbij richten op het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van onze cliënten ligt in het verlengde 

hiervan. Gezondheid wordt door ons daarbij geïnterpreteerd zoals Machteld Huber1 dat treffend weet te 

beschrijven: het vermogen van mensen om zelf regie te voeren en zich aan te passen in het  licht van de 

fysieke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven. Voor zover cliënten niet (goed) in staat zijn zelf 

                                                      
1 Machteld Huber is arts en onderzoeker aan het Louis Bolk Instituut; haar onderzoek mondde uit in een nieuwe definitie van 

gezondheid als alternatief voor de definitie van de WHO uit 1948. 
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regie te voeren proberen wij, met nauwe betrokkenheid van hun naasten, ons zoveel als mogelijk is in te 

leven in hun leefwereld om van daaruit keuzen te (helpen) maken. 

 

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid 

Zorgbudgetten staan onder druk. Wij beschouwen het als onze plicht om een verantwoorde inzet van de 

beperkte middelen te bewerkstelligen. Enerzijds door mensen zoveel als mogelijk is in hun kracht te zetten, 

al dan niet door ondersteunende inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. Anderzijds door vroegtijdig 

kwetsbaarheid op te sporen en preventieve maatregelen te nemen om labiele evenwichtssituaties langer in 

stand te houden. De inzet van de expertise van onze professionals in de eerste lijn draagt daaraan bij. 

 

Eenvoudig als het kan, gespecialiseerd als het moet (depiramidiseren) 

Het gehele arsenaal van ondersteuning, dienstverlening, zorg en behandeling kan in een piramide worden 

ingetekend. In de basis zit de zelfredzaamheid van de burger, al dan niet met ondersteuning van 

mantelzorgers en vrijwilligers. In de laag daarboven zijn de WMO-(maatwerk)voorzieningen gesitueerd, 

daarboven de wijkverpleging en de huisarts, en in de top van de piramide de gespecialiseerde 

ziekenhuiszorg. Het is een gemeenschappelijke opdracht om zoveel als mogelijk is ervoor te zorgen dat 

cliënten zo laag mogelijk in de piramide verantwoord geholpen worden of zichzelf redden. Indien de 

expertise of inzet van de hoger opgeleide professional noodzakelijk is, moet die worden ingeroepen, echter 

niet langer dan tot het moment dat een echelon lager in de piramide het weer kan overnemen 

(depiramidiseren). 

 

Continuïteit van dienstverlening 

Om onze doelen te kunnen bereiken en continuïteit van dienstverlening te kunnen garanderen is het 

noodzakelijk dat we ervoor zorg dragen dat we met de ons beschikbaar gestelde budgetten uitkomen en 

financieel gezond zijn en blijven. 

 

Onze medewerker 

Azora maakt haar ambitie waar door haar gepassioneerde medewerkers zo te faciliteren, dat zij de 

zorgpartner kan zijn die ze wil zijn. Dit betekent dat Azora ook een excellente werkgever wil en moet zijn. 

 

 

Strategische keuzen: 

 

Welke strategische keuzen willen we als Azora maken en wat moeten we daar voor doen? 

 

 Het bevorderen van zelfredzaamheid en zelfstandigheid van cliënten staat voorop bij Azora. 

Azora ziet zichzelf hierbij als partner van de gemeenten en de zorgverzekeraars. Door hier 

gezamenlijk in op te trekken kan dit doel worden bereikt. 

 

 Azora wil op het gebied van mantelzorgondersteuning  i.s.m. de gemeenten kwetsbare ouderen 

en hun familieleden/mantelzorgers dusdanig ondersteunen dat zij zo lang mogelijk het leven kunnen 

leiden dat zij willen leiden. Specifiek aandachtspunt daarbij is het voorkomen van overbelasting van 

de mantelzorger. 

 

 Azora wil de familie/sociaal netwerk actief betrekken bij de zorg rondom de cliënt, zowel thuis als 

intramuraal. De familie/sociaal netwerk heeft een belangrijke rol ten aanzien van het welzijn van de 

cliënt; deze vanzelfsprekende rol houdt niet op bij opname van een cliënt. 
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 Azora biedt deze ondersteuning van cliënten en mantelzorgers onder meer door de inzet van 

vrijwilligers. De vrijwilligers van Azora worden gefaciliteerd in hun taken door een goede 

ondersteuning en deskundigheidsbevordering daar waar dat nodig is.  

 

 Uitgangspunt is dat wij zo lang als mogelijk en verantwoord is (kwetsbare) ouderen ondersteunen in 

het thuis blijven wonen. Indien de zorgzwaarte van dien aard is dat wonen  in verzorgingshuis of 

verpleeghuis geïndiceerd is, proberen wij het verblijf aldaar zo comfortabel en op thuis gelijkend 

mogelijk te maken met zoveel mogelijk behoud van eigen regie en zelfstandigheid. In (bijna) al onze 

locaties hebben cliënten de mogelijkheid om zelfstandig een appartement te huren. De veilige 

omgeving met zorg en alle faciliteiten van het wijksteunpunt in de directe nabijheid is een setting 

waar (kwetsbare) ouderen zich wel voelen. De inrichting van onze appartementen zal met de 

veranderende behoeften van onze cliënten moeten meebewegen, met keuzemogelijkheden tegen 

een marktconforme huurprijs.   

 

 Azora positioneert haar wijkverpleegkundigen in een spilfunctie. 

Sinds begin 2015 stelt de wijkverpleegkundige in samenspraak met de cliënt het zorgplan op. Dit 

proces wordt ondersteund door het Omaha classificatiesysteem. Op deze wijze wordt inzichtelijk 

gemaakt wat de cliënt nog zelf kan oppakken, wat verwacht wordt van mantelzorg en welke 

professionele zorg wordt geboden. De wijkverpleegkundige maakt deel uit van het wijkteam en 

onderhoudt nadrukkelijk contacten met huisartsen en ziekenhuizen om de zorg aan de cliënt zo 

goed mogelijk af te stemmen. Daarbij speelt preventie een belangrijke rol. 

 

 Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid op  haar omgeving creëert 

Azora in al haar locaties wijksteunpunten als ontmoetingsplaats voor cliënten die zorg afnemen en 

hun sociale netwerk, en voor wijkbewoners uit de (directe) omgeving. Het is een voorziening waar 

men terecht kan voor zorg- en dienstverlening, deelname aan activiteiten, restaurant, sport en 

bewegen en informatie en advies. Voor vrijwilligers kan het wijksteunpunt een thuisbasis zijn. Met al 

deze faciliteiten bevordert het wijksteunpunt het welzijn van de cliënten van onze locaties, worden 

onze locaties een onderdeel van de lokale gemeenschap, en wordt het langer verantwoord 

zelfstandig wonen van kwetsbare ouderen ondersteund. 

 

 Azora gaat uit van de culturele eigenheid van locaties waarbij de binding met de gemeenschap 

uitgangspunt is. 

 

 Azora is in de regio het expertisecentrum als het gaat om ouderenproblematiek. Onze kennis 

willen we overdragen aan zorgverleners, behandelaars en aan de cliënten thuis. 

 

 Azora wil voorloper zijn bij de inzet van zorgtechnologie daar waar deze tot meer zelfredzaamheid 

van cliënten leidt. Binnen de organisatie moet gezorgd worden voor voldoende expertise om de 

mogelijkheden van deze technologie zoveel mogelijk te benutten. 

 

 Azora wil medewerkers  stimuleren en faciliteren in het continu verbeteren van werkprocessen zodat 

meer klantwaarde wordt gerealiseerd (lean organiseren). Het kennen van klantwaarde betekent dat 

men weet wat ‘niet-klantwaarde’ is, ofwel wat verspilling is. Het idee van Lean is dat verspillingen 

gereduceerd moeten worden. 

 

 Van medewerkers wordt verwacht dat zij zelf regie en verantwoordelijkheid in hun werk maar ook 

t.a.v. hun deskundigheid, loopbaan, vitaliteit en werk-privé situatie nemen. Dit betekent ook dat 

leidinggevenden ruimte geven en faciliteren. 
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 Azora wil een duurzame organisatie zijn waarbij maatschappelijk verantwoord ondernemen 

vanzelfsprekend is, waar mogelijk in samenwerking met regionale partners/organisaties om zo de 

leefbaarheid in de regio te behouden en waar mogelijk te versterken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terborg, februari 2016 


