SDW op koers naar 5G!
Onze koers voor 2021 - 2023

SDW op koers naar 5G!
We bereiden ons voor op de toekomst. Want de zorgwereld verandert snel. De samenleving wordt steeds ingewikkelder. De budgetten in de zorg
worden krapper. Ook is het een uitdaging om genoeg goede medewerkers te blijven vinden. Als SDW willen we ons hierop voorbereiden. Daarom
pakken we het anders aan. We zien de ontwikkelingen om ons heen niet als probleem, maar als uitdaging. Onze cliënten staan daarbij centraal.
Wij zorgen ervoor dat zij kunnen leven zoals zij dat willen. Hoe we dat doen? Dat staat in SDW op koers naar 5G!

Onze koers voor 2021 - 2023

Onze droombestemming, missie en kernwaarden

Cliënten, vrijwilligers, medewerkers en samenwerkingspartners:
iedereen heeft kunnen meepraten, meedenken en meedromen.
Deze nieuwe koers biedt ons een duidelijke stip op de horizon.
Ook hebben we ruimte om flexibel en wendbaar te zijn. We
verbeteren wat beter kan. En omarmen vooral wat goed is. Zoals
onze zelfverantwoordelijke teams. Zo werken we samen aan
Goed leven, Goed werk, Gezonde organisatie én onze nieuwe G:
Goede samenwerking.

De droombestemming en missie zijn herkenbaar gebleven. Onze
droombestemming is “een wereld waarin iedereen er toe doet en
kan meedoen in de samenleving”. Het is daarom onze missie om
cliënten te ondersteunen met “leven zoals jij dat wilt”. SDW op koers
naar 5G heeft ook een nieuwe kijk op de kernwaarden opgeleverd.
Onze kernwaarden zijn: zelfverantwoordelijk, ondernemend en
samenwerkend. Samenwerkend is een nieuwe kernwaarde en
past helemaal in deze koers. Want samenwerking tussen teams en
partners in de omgeving vinden wij belangrijk.

En wat is dan 5G?
5G betekent voor SDW niet letterlijk een 5e G. 5G kennen we als
de techniek voor mobiele telefonie. Een supersnel netwerk dat
symbool staat voor ontwikkeling, flexibiliteit en verbinding. Slim én
efficiënt. Dat past perfect bij de toekomst van SDW. Wij zijn creatieve omdenkers: met ons enthousiasme en onze passie voor wat
we doen, gaan wij samen nieuwe uitdagingen aan.

Hoe gaan we verder?
Een droom zonder plan blijft altijd een droom. Samen gaan we
SDW op koers naar 5G tot leven brengen. We vertalen de ambities
en gedurfde doelen naar concrete (jaar)plannen. Plannen die
aansluiten bij de praktijk binnen onze teams. Waar we samen aan
werken en waar we elkaar op aanspreken. Zo besteden we de
komende jaren continu aandacht aan de opvolging van onze
koers, zodat we in 2023 trots kunnen zijn op ons resultaat!

SDW op koers naar 5G: blijf
groeien, ontdek en reis mee!
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Leeswijzer
SDW op koers naar 5G is een duidelijke koers. Daarom is dit ook een kort (en klikbaar)
document. Zodat je er snel doorheen kan gaan. Je kan klikken op de verschillende
knoppen. Wil je terug naar deze inhoudsopgave? Klik dan links bovenin op ‘Overzicht’.

Droombestemming, missie, kernwaarden

Onze ambities

SDW op koers naar 5G is onze koers voor 2021-2023. Maar we
hebben ook voor de lange termijn een duidelijke stip op de
horizon: onze droombestemming. Onze missie en kernwaarden
laten zien hoe wij onze droombestemming willen bereiken. Wil je
hier meer over weten? Neem dan een kijkje op deze pagina!

We hebben ambities. Iedere ‘G’ heeft een ambitie en
gedurfde doelen. Benieuwd? Ga dan naar ‘Onze ambities’.
Wil je meer weten? Bekijk dan de vlogs. Een collega geeft je
graag meer uitleg.

Dit is SDW
Onze droombestemming, missie en kernwaarden vertellen ons
waar we naartoe gaan en hoe we dat doen. Met onze 4 G’s
maken we dit nog concreter. We leggen op deze pagina de
4 G’s uit en vertellen per G wat we doen.

Goed leven

Gezonde organisatie

Goed werk

Goede samenwerking

Context in kaart
We kijken niet alleen naar SDW, maar ook naar de wereld om
ons heen. We noemen dit context. Je vindt hier de trends en
ontwikkelingen. Deze bieden uitdagingen én kansen. In onze
koers spelen we hierop in.
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Missie: leven zoals jij dat wilt!
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Wij dromen van een wereld waarin
iedereen er toe doet en kan meedoen
in de samenleving
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SDW gaat uit van een samenleving waarin iedereen, met of zonder
een ondersteuningsvraag, zo zelfstandig mogelijk kan zijn. Jij staat
centraal en voert de regie over je eigen leven. Daar hoort ook
bij dat je kunt zijn wie je bent. Wij bieden begeleiding en
behandeling, zodat jij jouw leven als goed ervaart en
kunt leven zoals jij dat wilt.

Onze
droombestemming
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Door te denken en te handelen vanuit de kernwaarden
zelfverantwoordelijk, ondernemend en samenwerkend maken
we onze ambities, missie en droombestemming waar.
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Zelfverantwoordelijk

Ondernemend

Samenwerkend

Zelfstandig en verantwoordelijk!
We maken zelfstandig keuzes en
pakken uitdagingen proactief
op. We tonen eigenaarschap
in ons werk en maken waar wat
we afspreken.

Durven doen! We zijn zichtbaar in de regio en stappen
op kansen af. We hebben
lef en zijn initiatiefrijk in alles
wat we doen.

Samen komen we verder!
We benutten de eigen
kwaliteiten en bundelen
dit met de krachten van
anderen. Zo bereiken we
samen meer dan alleen.
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Dit is SDW

Onze
droombestemming

Onze 4G’s en droombestemming
Samenwerkend

Een wereld waarin iedereen er toe doet
en kan meedoen in de samenleving

rantwoordelijk
Zelfve
ernemend
Ond

Als medewerker kan je met passie en
plezier je werk uitvoeren en bijdragen
aan een goed leven voor onze cliënten

Als cliënt kan je meedoen in de
samenleving zoals jij dat wilt

Familie, vrienden en
een sociaal netwerk

Samenwerken met en
leren van collega’s

Zelf de regie en wat je
zelf kunt, doe je zelf

Pro-actief en ondernemend binnen
jouw verantwoordelijkheden
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Je talenten benutten
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Wonen, werken, leren
en vrije tijd

Zelfverantwoordelijke teams
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Ondersteuning wanneer
jij dat nodig hebt

G o e d lev e n

Ruimte om te leren en
jezelf te ontwikkelen

G oe d w er k

Waardering voor je werk en
binding met de organisatie
Gezond en vitaal op de werkvloer

Jouw mening en ervaring telt
Als SDW staan wij midden in de samenleving en kijken we over de grenzen van
onze eigen organisatie heen

Als organisatie zijn we gezond en
vervullen we onze maatschappelijke rol

Samenwerking met onder andere
gemeenten, andere zorgverleners,
ondernemers, zorgkantoren en onderwijs

Resultaatgericht en
regelarm organiseren
Gezonde financiën

Netwerkorganisatie
Continu verbeteren
Inclusie binnen de samenleving rondom
werk, inkomen, wonen en zorg van cliënten

Duurzaamheid en huisvesting

€

Kansen benutten, risico’s
afwegen en keuzes maken
Slimme bedrijfsvoering
met systemen en processen

Ge

z o n d e o rg a n i s a ti e

Samen het verschil maken voor
cliënten en de mensen om hen heen

Go

ng
ede s
a m e n w e r ki

Samen maatschappelijke uitdagingen
aanpakken, bijvoorbeeld innovatie,
arbeidsmarkt en nieuwe
woon(zorg)concepten
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Context in kaart

Trends en ontwikkelingen om ons heen per G.
Hier spelen we in onze koers op in.

Overzicht

Goed leven

Meer en verschillende
zorgvragen van cliënten
die op zichzelf wonen.

De zorgvragen worden steeds
ingewikkelder. Het zorgaanbod
moet daar goed op aansluiten.

Iedereen moet steeds zelfredzamer
worden en meer deelnemen aan de
maatschappij.

Meer inspraak en medezeggenschap van cliënten.

Het traditionele ‘zorgen voor’ verdwijnt.
Activiteiten vanuit de maatschappij
(participatie/meedoen) worden steeds
belangrijker.

Het zorgaanbod moet bij alle
levensfases van de cliënt passen.

Kg

De wens neemt toe om kinderen te
laten opgroeien in een gezinssituatie
(gezinshuis of bij pleegouders).

Goed werk

Cliënten blijven langer zelfstandig
wonen (extramuralisering). Hierdoor
neemt de zorgvraag aan huis toe.

De maatschappij is steeds minder
begripvol naar mensen die 'anders
zijn'. Hierdoor heeft niet iedereen
dezelfde kansen.
Elkaar helpen en samen
leven in de wijk wordt steeds
belangrijker (sociale cohesie).

De regeldruk en
administratielast neemt
toe.

Er is steeds meer aandacht voor
een gezonde levensstijl en het
voorkomen dat mensen in zorg
komen (zorgpreventie).

Gezonde organisatie

De samenstelling van de
bevolking verandert: Er zijn
meer alleenstaanden en meer
(culturele) verschillen.

Goede samenwerking

De kosten stijgen en de
budgetten voor zorgorganisaties
worden krapper.

Het netwerk rond de cliënt breidt zich uit:
naast zorgorganisaties maken ook
onderwijs, werk en sport hier deel van uit.

€
De druk op de zorg en op
zorgmedewerkers neemt toe,
zowel fysiek als mentaal.

De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe.
Hierdoor komt de kwaliteit van de zorg onder
druk te staan.

Het werken in de gehandicaptensector
moet zichtbaar en aantrekkelijk genoeg
zijn en blijven.

De zorgvragen worden
steeds ingewikkelder. Er
komen steeds nieuwe
technologieën. Dit vraagt
een leven lang leren en
ontwikkelen.

De maatschappij waardeert de
zorgmedewerkers meer en laat
dit ook zien.
Veranderingen in de zorg vragen steeds
meer flexibiliteit en wendbaarheid
van medewerkers en hun
werkprocessen.

Nieuwe technologie en
digitale systemen brengen
hogere kosten met zich mee.

Samenwerking tussen
zorgorganisaties buiten de
eigen sector neemt toe.

€

Nieuwe technologie biedt
slimme oplossingen op het
gebied van wonen, leren, taal en
gezondheid.

sdw
De maatschappelijke
rol voor
zorgorganisaties wordt
steeds groter.

Het scheiden van
woon- en zorgfuncties
neemt toe.
Duurzame en toekomstbestendige huisvesting
wordt ontwikkeld.

Er is meer aandacht in de maatschappij voor (de mogelijkheden
van) kwetsbaren.
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Onze ambities
We zijn ambitieus. We hebben 4 ambities: voor iedere G één.
We werken van 2021 tot 2023 samen om deze ambities waar te
maken. Doe je mee?

Meer weten? Bekijk de vlog!

Gezonde organisatie

Goed leven
Samen met de cliënt (om)denken we
in mogelijkheden. We doen dit met lef!

Vanuit gedeelde passie maken we
keuzes en realiseren we onze doelen!

Goede samenwerking

Goed werk
Wij zijn de beste werkgever: we waarderen en benutten de talenten van
medewerkers en gaan voor geluk
en gezondheid in het werk!

We zijn initiatief(onder)nemer in
samenwerking: met onze partners
pakken we maatschappelijke
uitdagingen in de regio aan!

Gedurfde doelen
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Ambities

Goed leven
Droombeeld
Als cliënt kan je meedoen in de samenleving zoals jij
dat wilt. Een goed leven betekent goed wonen, werken,
leren en vrije tijd. Als cliënt heb je daarin zelf de regie. En
wat je zelf kunt doe je zelf. Je krijgt de ruimte om te leren en
te ontwikkelen. En je hebt familie, vrienden en een sociaal
netwerk om je heen. Heb je ondersteuning nodig? Dan
springt SDW bij. Een leven waarin jouw mening en ervaring
telt.

Ambitie 2021-2023
Samen met de cliënt (om)denken we in mogelijkheden.
We doen dit met lef!

Gedurfde doelen 2021-2023
1
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We tonen lef om
samen met cliënten
en anderen te zorgen
voor een mooier leven
van cliënten in relaties,
wonen, werken, leren
en vrije tijd.

G o e d le v e n

2
We beseffen dat
iedereen anders is
en omarmen de
verschillen. We zien
de achtergrond van
de cliënt en iedereen
die erbij hoort. Dit doen
we door systemisch
werken.

Meer weten? Bekijk de vlog!
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Ambities

Goed werk
Droombeeld
Als medewerker kan je met passie en plezier je werk
uitvoeren en bijdragen aan een goed leven voor onze
cliënten. Goed werk is werk waarin jouw talenten worden
benut. Waarin je gezond en vitaal op de werkvloer staat.
Binnen jouw verantwoordelijkheden ben je ondernemend
en proactief. Samen met je collega’s werk en leer je in
zelfverantwoordelijke teams. Werk waar je waardering voor
krijgt en waarmee je je verbonden voelt.

Ambitie 2021-2023
Wij zijn de beste werkgever: we waarderen en benutten de talenten
van medewerkers en gaan voor geluk en gezondheid in het werk!

Gedurfde doelen 2021-2023
1
We vergroten
werkplezier en
vitaliteit en dagen
medewerkers uit
hun talenten te
ontwikkelen en buiten
het eigen team in te
zetten.

2
Vanuit passie en
energie groeien teams
op zelfstandigheid,
vakmanschap,
samenwerken en
resultaatgerichtheid.

G oed w er k

Meer weten? Bekijk de vlog!
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Ambities

Gezonde organisatie
Droombeeld
Als organisatie zijn we gezond en vervullen we onze
maatschappelijke rol. In een gezonde organisatie
benutten wij kansen, wegen we risico’s af en maken
we keuzes. We richten systemen en processen slim in.
Zo organiseren we resultaatgericht en regelarm. Onze
financiën zijn gezond. En onze huisvesting duurzaam.

Ambitie 2021-2023
Vanuit gedeelde passie maken we keuzes en realiseren we onze
doelen!

Gedurfde doelen 2021-2023
1
Door anders aan te
pakken organiseren
we ons werk slimmer.

€

Ge

2
Binnen SDW is altijd
duidelijk welke
resultaten we van
elkaar verwachten.
We spreken elkaar
hierop aan en geven
elkaar feedback.

z o n d e o rg a n i s a t i e

Meer weten? Bekijk de vlog!
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Ambities

Goede samenwerking
Ambitie 2021-2023

Droombeeld
Als SDW staan wij midden in de samenleving en
werken we over de grenzen van onze eigen organisatie
heen. Als netwerkorganisatie werken wij goed samen
aan maatschappelijke uitdagingen zoals innovatie en
arbeidsmarkt. Samen met zorgverleners, ondernemers,
gemeenten en onderwijs. We maken ons hard voor inclusie
binnen de samenleving. Rondom werken, wonen, leren en
vrije tijd. Zo maken we samen het verschil voor cliënten.
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We zijn initiatief(onder)nemer in samenwerking: met onze partners
pakken we maatschappelijke uitdagingen in de regio aan!

Gedurfde doelen 2021-2023
1

2

Iedere medewerker
is initiatief(onder)
nemer: samen grijpen
we kansen met onze
contacten binnen en
buiten de zorg.

Iedereen in de regio
kent de mogelijkheden
van mensen met
een verstandelijke
beperking.

ng

Meer weten? Bekijk de vlog!
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