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Inleiding 
 
In de achterliggende periode zijn er grote veranderingen geweest in de zorgsector  die consequenties 
hebben voor de richting waarin De Parabool zich ontwikkelt. De transitie en transformatie hebben 
daadwerkelijk plaatsgevonden in de zorgsector na jaren van discussie en voorbereiding. Zowel de 
visie op zorg alsmede wet- en regelgeving en financiering zijn ingrijpend veranderd. Vandaar  dat er 
een nieuwe strategie is. De looptijd van dit plan beslaat de jaren 2017 tot en met 2020. Met deze 
horizon zijn alle veranderingen in de VG-sector te overzien. De belangrijkste opgave wordt om door 
de verandering heen de focus op de cliënt te houden en in te spelen op de nieuwe werkelijkheid 
waarin we terecht komen. De komende drie jaren zullen nodig zijn om alle veranderingen te laten 
landen en een nieuw evenwicht te vinden tussen de verschillende belangen en actoren. 
 
Onze focus is en blijft gericht op de cliënt. Dat is de reden van ons bestaan. Dat is onze missie. Hierop 
is onze visie gebaseerd en ook onze kernwaarden.  
 
De Parabool heeft een gezonde basis en een prima uitgangspositie.  Dat schept vertrouwen en geeft 
energie om de uitdagingen voortvarend op te pakken. Daarbij blijven we dicht bij onszelf; nuchter, 
betrouwbaar en gewoon. 
 
Met beide benen staande op de Sallandse grond en geworteld in de Sallandse cultuur zoeken we de 
samenwerking met als doel het nog beter ondersteunen en begeleiden van onze cliënten. 
 
In 2017 bestaat  De Parabool 25 jaar.  Met deze strategie willen we vanuit die continuïteit 
doorbouwen en nieuwe mogelijkheden creëren, zoals wij gewoon zijn dat te doen. En dat is best 
bijzonder! 
 
Schalkhaar, november 2016 
 
André Leferink 
 
Bestuurder   
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1. Strategische opgave 

Fundamentele veranderingen in onze samenleving die gevolgen hebben voor cliënten  en hun sociale 
netwerk zijn de basis voor onze analyse en antwoord. Structurele veranderingen van 
maatschappelijke systemen  zijn gaande als gevolg van op elkaar in werkende en versterkende 
ontwikkelingen op technologisch, sociaal, economisch en institutioneel terrein. Deze grote 
maatschappelijke veranderingen zijn onafwendbaar en bieden  kansen. 
 
De ontwikkelingen in onze omgeving vragen om herijking van onze visie en strategische koers. Een 
andere kijk op en nieuwe invulling van begeleiding en zorg. Met een gezamenlijk vastgesteld 
toekomstperspectief als stip aan de horizon kiezen wij voor een heldere en onderscheidende koers 
en formuleren wij onze strategische doelen en opgaven: wij stellen vast waar wij staan, wat wij 
moeten doen om onze doelen te bereiken en hoe wij dat gaan doen. 
 
Het Strategisch Beleid 2017-2020 is het kader voor toekomstige besluiten en onze beleidsopgaven. 
De visie beoogt cliënten, inwoners, samenwerkingspartners en maatschappelijke organisaties te 
inspireren en aan te zetten tot het (mede-)ontwikkelen en uitvoeren van plannen en ideeën. De ‘stip 
op de horizon’ ligt er, de weg er naartoe wordt gaandeweg  ingevuld. Het beleidsplan vormt de basis 
voor het opstellen van het jaarplan en de begroting. 
 
Het jaar 2016 is een overgangsjaar, waarin de beleidskaders worden uitgewerkt, geïntroduceerd en 
besluitvorming plaatsvindt. Vanaf 2017 tot 2020 wordt de beoogde organisatieontwikkeling en de 
daarmede samenhangende processen ingericht zoals deze  in dit beleidsplan staan beschreven. 
 
Het beleidsplan is als volgt opgebouwd: na deze toelichting wordt er een profiel van De Parabool 
geschetst, de ontwikkelingen in de externe omgeving en het effect op zorgorganisaties. Vervolgens 
de belangrijkste veranderopgaven voor De Parabool en de koersbepaling en een perspectief op de 
organisatie. 
 
De basis voor het strategisch beleid 2017-2020 vormt de nieuwe zorgvisie (zie 2). De nieuwe visie is 
het resultaat van een interactief proces tussen de directeur-bestuurder, managers, teamleiders en 
staffunctionarissen.  Om dit strategisch beleid effectief te kunnen uitvoeren is een nieuw 
besturingsmodel en  organisatie structuur  ontworpen. 
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2. De Parabool anno nu 

Een visie op de toekomst wortelt in het heden. De Parabool anno nu schetst een beeld van de 
huidige situatie; het profiel, missie, visie en kernwaarden. 
 
Profiel 
De Parabool begeleidt en ondersteunt kinderen, (jong) volwassenen en ouderen met een 
verstandelijke beperking. Met kleinschalige woon-, werk- en dagbestedingslocaties in de regio 
Zuidwest Overijssel richt De Parabool zich op ontwikkeling, zelfredzaamheid, ontplooiing, sociale 
contacten en integratie in de samenleving. Er is ondersteuning in de eigen omgeving. Thuis, op 
school of op het werk. De basis is te allen tijde de mens centraal te stellen. Dat betekent dat wij 
uitgaan van eigen regie van cliënten en een beroep doen op de mogelijkheden en vaardigheden van 
cliënten. ‘Zelf doen wat je zelf kunt, begeleiding en zorg krijgen bij wat je (nog) niet kunt’.  

We bekijken dit per persoon, de menselijke maat is onze kracht. De Parabool positioneert zich als 
een sterke lokale speler met de onderscheidende meerwaarde van onze organisatie: de vraag van de 
individuele cliënt als vertrekpunt, kleinschaligheid, innovatief en daadkrachtig, nuchter, realistisch, 
transparant en slagvaardig.  
 
De visie van De Parabool 
 

gewoon maakt ons bijzonder 

Ieder mens wil zijn of haar wensen en dromen verwezenlijken. De Parabool biedt hierbij 
ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit doen wij in kleinschalige woningen 
en werkplekken óf gewoon thuis. De ondersteuning richt zich op de cliënt en zijn sociale omgeving. 
Iedereen met een verstandelijke beperking, met alle soorten vragen, jong en oud, is welkom bij De 
Parabool. 
 
Wij zíen ieder mens en willen ieders eigenheid koesteren. Juist in deze diversiteit komt ieder mens 
goed tot zijn recht. Dit vraagt om veerkracht en maatwerk. Hierdoor kunnen onze cliënten groeien in  
zelfstandigheid, zich ontplooien in de samenleving en daar energie van krijgen. Plezier in het leven en 
een plezierig leven. 
 
Als mensgerichte organisatie hebben wij, net als een parabool, één brandpunt: het leven van onze 
cliënt. Samen kijken we naar mogelijkheden en talenten. Samen zorgen we voor een passende 
leefomgeving waar aandacht is voor wonen, werken, zorg en vrije tijd.  
 
Wij zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot dé organisatie in Salland die mensen met een 
verstandelijke beperking ondersteunt een volwaardige plek in de  samenleving te vinden.  
Daar zijn we voor! 
 
Wij blijven vooral gewoon doen wat we al deden; en we gaan verder. Aansluitend bij de continu 
veranderende maatschappij en nieuwe vragen. Wij zoeken daarbij actief naar samenwerking: met 
elkaar en buiten De Parabool.  
 
Dit maakt ons gewoon zijn bijzonder. Samen ontwikkelen wij; nu en in de toekomst. 
 
 

gewoon maakt ons bijzonder 
aandacht geeft groei 

écht zien is pas persoonlijk 
samen is er zijn 
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Kernwaarden 

Het stevige fundament waarop wij verder bouwen zijn onze kernwaarden persoonlijk, betrouwbaar, 
deskundig én samen. Ieder mens is uniek. Ieder mens wil op zijn eigen manier zijn leven inrichten en 
deelnemen aan de samenleving; een veilig thuis en vertrouwde omgeving. Wij geven onze cliënten 
persoonlijke aandacht, wij zijn betrouwbaar en deskundig; en dat doen we samen.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisatie ontwikkeling 
Wij kiezen bewust voor een organisch ontwikkelproces, een proces van co-creatie. Samen met 
medewerkers geven we vorm aan de gewenste organisatie ontwikkeling. Onze gezamenlijke visie – 
vanuit de ‘bedoeling’ van de organisatie – is steeds de toetssteen voor de vertaling naar de 
organisatie. De ‘bedoeling’ is geen missie of visie op papieren in de kast, maar is het vertrekpunt van 
alles, wordt continue geladen en is voelbaar door de hele organisatie. De visie vormt als het ware een 
gemeenschappelijke en verbindende taal, die het innovatievermogen ondersteunt en versterkt. 
 
Samenwerken met andere partijen 
De Parabool werkt intensief samen met allerlei lokale en regionale partijen om een sluitend aanbod 
aan wonen, werken en zorg voor onze cliënten te realiseren, nu én in de toekomst. Integrale aanpak, 
netwerken, en continuïteit van ondersteuning en zorg zijn hierbij sleutelbegrippen.  
 
  

Wij zijn Persoonlijk 
 

hebben zorg en aandacht 
voor elkaar 

zíen de mens en gaan ervoor 
houden van kleinschaligheid 

warm en regelarm 
 
 

Wij zijn Betrouwbaar 
 

open, eerlijk en oprecht 
luisteren naar elkaar 
doen wat we zeggen 

en zeggen wat we doen: 
afspraak is gewoon afspraak 

Wij zijn Deskundig 
 

vakbekwaam en professioneel 
met zelfinzicht open staan 

voor feedback en mogelijkheden 
veerkrachtig en inventief  

verantwoordelijkheid nemen 

Dit doen wij Samen 
in verbinding 

met elkaar 
en onze omgeving 
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3. Trends en ontwikkelingen 

Burgerschapsparadigma 

Vanaf het jaar 2000 zien we politiek en maatschappij verschuiven naar de civil society met als 

centrale waarde ‘burgerschap’. Volwaardig burgerschap staat centraal, waarbij burgers niet meer 

worden gezien als passieve ontvangers maar als actief handelende personen. Dit heeft geleid tot 

kleinschaligheid en deconcentratie. In de laatste twee decennia lijkt er in de VG-sector meer gebeurd 

te zijn dan in de honderd jaar daarvoor. De huidige omgeving is volop in beweging en vraagt veel 

energie en flexibiliteit van instellingen. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de keuzes voor wat 

betreft de positionering en inrichting van zorgorganisaties. 

De zorg voor cliënten is veeleer “ambachtelijk” werk.  We staan  – in denken, voelen en handelen - 

dichtbij de cliënt.  We gaan vraag gestuurd te werk  en organiseren dit het liefst zo dicht mogelijk 

rondom de cliënt en zijn/haar netwerk. 

Toch leiden maatschappelijk ondernemerschap en marktwerking in de VG-sector ook tot een 

schaalvergrotingstendens. De vraag is dan hoe de belangen van de zorgvrager zich verhouden tot het 

belang van de bedrijfsvoering.  Want een organisatie wordt niet gezien als doel, maar als een middel 

om de kwaliteit van het bestaan van cliënten te optimaliseren. 

Besturing: naar vraaggerichte ondersteuning 

Vraaggerichte zorg verlenen is ondersteunen in plaats van sturen. Voor de organisatie is het van 

belang dat zij de cliënten als gelijken behandelen, een goede relatie met de cliënt en diens netwerk 

opbouwen, overleggen en ondersteunen daar waar het nodig is. Een organisatie behoort doelgericht 

te werken en de medewerkers leggen verantwoording af over de wijze waarop is gewerkt, zowel 

inhoudelijk als financieel. Dit is van belang om de kwaliteit van de zorg te behouden. Als een 

organisatie haar zorgverlening wil realiseren vanuit de principes van vraagsturing, heeft dit effect op 

alle onderdelen van de organisatie. 

Vraaggerichte zorg is geen holle frase maar echt anders naar je cliënten, je medewerkers, je 

dienstenportefeuille en je sturingsmodel kijken én je organisatie daarop inrichten. 
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4. Belangrijke veranderopgaven 

Met toekomstbestendige zorg als stip aan de horizon en onze ambitie dit doel te bereiken, hebben 
we een sterkte-zwakte analyse opgesteld. Hierbij hebben we van ‘buiten naar binnen’ gekeken. 
Daarbij komen belangrijke veranderopgaven in beeld. Immers, de verschuiving van focus vraagt, op 
meerdere fronten, om ingrijpende veranderingen in de huidige omgeving, mensen, processen, 
structuren en doelstellingen.. 
 
Externe ontwikkelingen vragen om een nieuwe visie op zorg 
De hiervoor geschetste ontwikkelingen in de omgeving vragen om een toekomstbestendige visie op 
zorg. We hebben onszelf de vraag gesteld hoe wij onze sterkten kunnen koppelen aan kansen? Hoe 
kan De Parabool haar sterkten  gebruiken om in te spelen op het feit dat het beleid van de overheid 
focust op eigen regie, participatie en extramuralisatie. Niet alleen budgetten en protocollen, maar de 
relatie met de cliënt en diens naasten zijn daarbij leidend. Deze noodzakelijke omslag is niet 
regelbaar vanuit de systemen maar moet ontstaan in de relaties tussen cliënt (en diens omgeving) en 
de professional. Samenwerking  en vraagsturing vanuit de dialoog met de cliënt vormen dus de kern 
van de transformatie. 
 
Sturen op eigen regie cliënt 
Vanuit onze visie en gezamenlijk toekomstperspectief zetten wij de leefwereld van de cliënt centraal 
en passen onze processen hierop aan. Onze ondersteuning is gericht op de eigen regie van de cliënt, 
zijn netwerk en het vergroten van diens zelfredzaamheid. De grootste uitdaging is dat wij de focus 
verschuiven van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’; van verzorgen naar ondersteunen. Kijken naar wat 
de vraag is van de cliënt, wat helpt echt, wat kan de sociale omgeving zelf. Kritisch op basis van 
dialoog kijken naar de mogelijkheden. Oplossingsgericht werken betekent voor ons kijken naar 
kansen en mogelijkheden in plaats van beperkingen en onmogelijkheden. De focus op 
zelfredzaamheid is niet alleen maatschappelijk gezien onontkoombaar. Het past ook bij breed 
gedragen visie op verantwoorde zorg, die gericht is op kwaliteit van leven en uitgaat van regie over 
het eigen leven, keuzevrijheid en participatie. 
 
Vergroten van het  zelf organiserend vermogen van de medewerkers  
Het versterken van zelfredzaamheid van cliënten en hun omgeving is een maatschappelijke opgave 
waar De Parabool een antwoord op moet geven. Dit vraagt om nieuwe professionaliteit en het 
aanspreken van verandervermogen op alle fronten van de organisatie. De attitude van medewerkers 
zal veranderen door hen meer verantwoordelijkheid en vrijheid te geven; een grote mate van 
zelforganisatie. De ervaring leert dat medewerkers door het ervaren van een grotere professionele 
autonomie, makkelijker regie bij cliënten legt. Het verleggen van taken en verantwoordelijkheden in 
RVE’s vraagt een andere houding en wijze van leiderschap; van zowel management als teamleiders. 
We zien het als een uitdaging om onze werkprocessen zo regelarm mogelijk in te richten, rekening 
houdend met  wettelijke kaders.  
 
Samenwerken met vele partijen 
Onze visie op mensgerichte zorg, zo normaal als mogelijk, vertaalt zich in het ontschotten van zorg. 
We anticiperen op veranderingen in het maatschappelijke speelveld; meer wijkgericht werken, 
netwerken en minder in doelgroepen denken. We zien mogelijkheden en kansen  om onze winkels en 
werkplaatsen open te stellen voor wijkbewoners. We gaan op zoek naar slimme producten waarmee 
we op een nieuwe wijze inkomsten genereren. We realiseren ons dat we bestaande structuren 
moeten loslaten, zonder het goede te verliezen. Kansen pakken en samenwerken met verschillende 
partijen en organisaties; proactief en ondernemend inspelen op de ontwikkelingen om ons heen. 
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5. De Parabool zet koers uit 

De Parabool kiest voor een duidelijke  eigen richting. Dit hoofdstuk beschrijft de koers naar 2020 
langs drie speerpunten en de vijf aspecten voor een vraag gestuurde organisatie.  De koers geeft de 
richting uitgaande van deze visie, kernwaarden en besturingsfilosofie. Wij kiezen voor een strategie 
waarbij activiteiten waarde toevoegen voor de cliënt. 
  
De Parabool kiest ervoor onderscheidend te zijn op drie speerpunten: 

 Vinden: samen verder ontwikkelen van toekomstbestendige zorg met de focus op  de eigen 
regie van de cliënt. Het vergroten van de betrokkenheid en participatie van cliënten en diens 
sociale omgeving. Voortzetten van de ingezette koers van stimuleren van eigenaarschap en 
zelforganisatie van medewerkers.  

 Verbinden:   samen onderzoeken en uitwerken van de samenwerking op cliëntniveau door het 
inzetten en benutten van elkaars kennis en kunde. Onderzoeken en verder uitwerken van  
samenwerking op de terreinen van ondersteunende diensten.  Samen optrekken met mensen in 
eigen organisatie en met groepen in de samenleving. 

 Verbeteren; samen innoveren en ontwikkelen met andere partijen; aansluitend bij de dynamiek  
in het veld. 

De drie speerpunten komen voort uit het profiel van De Parabool. Immers De Parabool staat er 
bekend om de cliënt als vertrekpunt te nemen. Met deze drie speerpunten kiest De Parabool ervoor 
om gericht te investeren om op deze onderscheidende punten en deze kwaliteiten verder uit te 
bouwen.  
De speerpunten  werken door  op vijf aspecten die relevant zijn voor een vraag gestuurde 
organisatie:  

 Omgeving 
 Mensen 
 Processen 
 Structuur 
 Doelstellingen 

De aspecten staan voor de taken van onze organisatie. Zie hiervoor bijlage 1.   
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6. Perspectief op organisatie aspecten 

Het perspectief van De Parabool voor 2017-2020 steunt op de vijf aspecten: Omgeving, mensen, 
processen, structuur, doelstellingen. De aspecten staan voor de kerntaken van onze organisatie. 
 
Besturingsprincipes 
Om tot een inrichting van de organisatie te komen, hebben we leidende principes, uitgangspunten, 
vastgesteld passend bij de strategie en doelstellingen van de organisatie. De leidende principes zijn 
onderverdeeld in principes over: de visie op de cliënt, het organisatieontwerp, het functioneren van 
medewerkers individueel of als collectief (samenwerkend), stijl van leidinggeven en besturing. Onze 
leidende principes zijn: 

 Client staat centraal 

 Vraagsturing is richtinggevend voor processen 

 Primaire processen en ondersteunende processen in samenhang verbonden en werken 
vanuit gemeenschappelijke kaders. 

 Kleine, slagvaardige zelforganiserende teams. 

 Alle medewerkers zijn mede verantwoordelijk voor organisatie 

 Menselijke maat van leren, ontwikkelen en wendbaarheid. Rekening houdend met ambitie, 
kwaliteiten en competenties van medewerkers. 

 Visionair leiderschap. 

 Gezamenlijk ontwikkelen met medewerkers en managers  

 Korte lijnen en open communicatie. 

 Vertrouwen als basis en verantwoording als opgave 

 Regelarm en oplossingsgericht werken 

 Wij willen een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven voor onze medewerkers en ervoor 
zorgen dat zij hun werk vanuit passie, energie en motivatie uitvoeren 

 
Omgeving 
Wij sluiten aan op de cliënt en het maatschappelijk speelveld. Wij versterken onze naamsbekendheid 
door onze PR- en acquisitie activiteiten. Wij hebben  lacunes en behoeften van specifieke 
doelgroepen (op lokaal en regionaal niveau) opgespoord;  bijvoorbeeld ouderen met een 
verstandelijke beperking die verzorging of verpleging nodig hebben en nieuwe woonvormen voor 
18+. Wij hebben onze klantwaarde verhoogd. Wij ondersteunen de cliënt een waardevolle, zinvolle 
plek in de maatschappij te vinden. Zingeving is belangrijk.  
Wij onderscheiden ons als organisatie vanwege aantrekkelijk werkgeverschap. 
Wij werken intensief samen met een groot aantal (lokale) partijen waardoor we onze en eventueel 
toekomstige cliënten nog beter van dienst kunnen zijn. Wij onderhouden een goede relatie met 
gemeenten. We nemen actief deel aan platforms, initiatieven en versterken de keten tussen wonen, 
werken, welzijn en zorg. We stemmen af met andere partijen in het belang van optimale zorg. 
Relevante stakeholders (cliënten, verwanten, gemeenten, inwoners, zorgorganisaties, 
onderwijsinstellingen, maatschappelijke partijen, verwijzers) onderstrepen de waarde van onze 
organisatie. 
Wij hebben oog voor het milieu en investeren in duurzaamheid en de circulaire economie. 
  
Mensen 
Wij beschikken over voldoende deskundig, gekwalificeerd en professioneel personeel. Belangrijke 
competenties zijn: verantwoordelijkheid en initiatief nemen.  
Wij streven naar een divers en evenwichtig personeelsbestand met aandacht voor duurzame 
inzetbaarheid. Het personeelsbeleid is gericht op leren ontwikkelen en medewerkers ervaren meer 
regelruimte om in het werk zelfstandig afwegingen en keuzes te maken. Deze doelstelling sluit aan bij 
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onze visie. Medewerkers voelen zich ondersteund door opleidings- en ontwikkelmogelijkheden 
(menselijke maat). Wij dragen zorg voor een grote diversiteit aan medewerkers, rekening houdend 
met de achtergrond van waaruit mensen werken en zich ontwikkelen.  
Wij krijgen te maken met vergrijzing van medewerkers waarbij duurzame inzetbaarheid, 
kennisbehoud en kennisdeling van belang zijn. We moeten zorgdragen voor een instroom van 
jongere medewerkers om op de lange termijn voldoende enthousiast en gekwalificeerd personeel te 
houden. Wij willen een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven voor onze medewerkers en ervoor 
zorgen dat zij hun werk vanuit passie, energie en motivatie uitvoeren.  
 
Processen 
Wij zetten nieuwe technologieën en andere innovatieve vormen van zorg in om cliënten zo optimaal 
mogelijk te bedienen en de processen te ondersteunen. Goede ICT is een belangrijke 
randvoorwaarde voor het optimaal organiseren en inrichten van de processen. Processen moeten 
ondersteunen en faciliteren. Uitgangspunt is vraag gestuurd,  regelarm en oplossingsgericht. 

Structuren 
De structuur is dienend aan wat we met strategie /visie willen bereiken.  Wij werken vanuit de 
interne sturingsfilosofie, waarin wij verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid op alle niveaus 
stimuleren en deze zo laag mogelijk in de organisatie leggen. Wij werken met kleine, slagvaardige 
teams. Dichtbij en samen met de cliënten.  
Het managementteam (MT) stelt het strategisch beleid vast en voert beleid, projecten en plannen 
uit. MT en Teamleiders faciliteren en scheppen voorwaarden waardoor er een positief werkklimaat is 
of ontstaat met  openheid,  vertrouwen, bereidheid elkaar te steunen, delen van kennis en ruimte 
om te leren. De ondersteunende diensten bieden professionele, doelmatige en servicegerichte 
ondersteuning aan de teams van de locaties. 

Doelstellingen 
Het realiseren van de ambities en de geformuleerde speerpunten samen met de continuïteit van De 
Parabool als zelfstandige organisatie zijn de belangrijkste  doelen. 
De cliënten waarderen zorg- en dienstverlening gemiddeld hoger dan het sectorgemiddelde.  
Wij hebben onze ondersteuning en (ambulante) begeleiding aan huidige en nieuwe cliënten 
uitgebreid. 
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BIJLAGE 1 : ASPECTEN   
 
 
De volgende  aspecten zijn van belang bij de  inrichting van de organisatie bij het leveren van  
vraaggerichte zorg. 
 
− Omgeving: Hierbij gaat het om de externe invloeden op de organisatie, zoals marktontwikkeling, 
gedrag van belanghebbende instanties en ontwikkelingen in de bevolkingsopbouw. Er wordt gekeken 
naar hoe de organisatie omgaat met nieuw beleid. 
 
− Mensen: In dit aspect gaat het vooral om de medewerkers van de organisatie, hun verhoudingen 
onderling, competenties, ambities, cultuur, sociaal beleid en werving en selectie van 
opleidingsactiviteiten. Vraaggerichte zorg is een onderdeel van de cultuur van de organisatie en het 
gedrag van de mensen. 
 
− Processen: Processen zijn alle tijdelijke en gelijktijdige samenhangende handelingen die gericht zijn 
op het effectueren van de doelen en de resultaten van de organisatie. Voor het verlenen van 
vraaggerichte zorg is het belangrijk dat processen op orde zijn, evenals goede informatiesystemen.  
Dit is nodig om de mogelijkheden van de organisatie helder te krijgen en ontwikkelingen te volgen. 
 
− Structuren: Dit aspect bevat alles wat een statische vorm heeft. De juridische constructie, de 
organisatiestructuur en de formele personele organisatie. Veranderingen in dit aspect zijn nodig als 
ze de doelen en primaire processen van een organisatie niet adequaat faciliteren. Er is altijd een 
moment dat de structuur moet worden doorgelicht om aan te passen. 
 
− Doelstellingen: Een organisatie geeft aan waarvoor ze staat in relatie tot de omgeving. Ze heeft een 
visie, missie en een strategie. De principes van vraaggerichte zorg moeten rechtstreeks gerelateerd 
zijn aan de missie, de doelen en de strategie van de organisatie. 
 




