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  Jaarplan Archipel 2021 

  

We zijn dichtbij 
en in 

verbinding 

We zijn 
gespecialiseerd 

in bijzondere 
doelgroepen 

en zorgvragen 

We verbeteren 
en vernieuwen 

continu 

We zorgen dat 
de basis op 

orde is 

We zijn goed 
voor onze 
cliënten 

We zijn goed 
voor onze 

vrijwilligers en 
medewerkers 

We zijn goed 
voor de 

omgeving 

De zelfsturende teams geven al geruime tijd aan dat de veelheid van taken een onevenredige belasting veroorzaken. Dit gegeven in combinatie met de toenemende 
zorgzwaarte/-complexiteit en de krapte op de arbeidsmarkt veroorzaakt een hoge werkdruk. De effectieve, directe zorgtijd voor de cliënt staat hierdoor onder druk, 
wat ten koste gaat van kwaliteit en aandacht voor de cliënt. Facilitering en lastenverlichting van de zorgteams verdienen de hoogste prioriteit. De toegezegde extra 
overheidsmiddelen kunnen hier een positieve bijdrage aan leveren. De krapte op de zorgarbeidsmarkt zal in deze de grootste uitdaging zijn. 
Doen waar je voor opgeleid bent en geen taken hoeven uit te voeren die onder (of boven) je niveau liggen dragen sterk bij tot een positieve beleving van je 
werkzaamheden. Wat hiertoe een bijdrage kan leveren is het inzetten van functiedifferentiatie. Functiedifferentiatie is het splitsen van de werkzaamheden zodat taken 
door ondersteunende diensten, lager of anders opgeleiden kunnen worden uitgevoerd. Waardoor iedereen de taken uitvoert welke bij de functie horen waar je voor 
bent opgeleid. Hierdoor kunnen medewerkers behouden worden voor hun werk binnen een team, locatie of Archipel maar kan ook een andere doelgroep van 
medewerkers mogelijk een kans krijgen binnen Archipel. 
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Doel 
Voor u ligt het Archipel Jaarplan 2021. Het doel van dit Jaarplan is om intern richting te geven aan de wijze waarop in 2021 invulling gegeven zal gaan 
worden aan de belangrijkste strategische acties. Monitoring en verantwoording zal worden afgelegd op de vele onderliggende deelplannen. Dit zal o.a. 
geschieden tijdens de zogenaamde Archipel Inspiratie Sessies en de halfjaarrapportages van Archipel. 
 

 
 

Wijken en buurten  
Archipel wil waarde toevoegen aan (kwetsbare) ouderen die in de thuissituatie wonen. Hiertoe Investeren we in en nemen we initiatief in ondersteuningsnetwerken voor 
kwetsbare ouderen. We onderzoeken hierbij de kansen, mogelijkheden en rol van dagbesteding, behandeldienst en huidig vastgoed in de wijk / buurt om in te kunnen 
spelen op wensen / behoeften van kwetsbare ouderen m.b.t. het langer thuis blijven wonen. 

 

Dagbesteding 2.0 
Archipel wil waarde toevoegen aan (kwetsbare) ouderen die in de thuissituatie wonen. Hiertoe werken we samen met medewerkers dagbesteding die al participeren in het 
netwerk van de wijk/buurt rondom de locatie. Behandelaren en facilitaire diensten sluiten aan en zullen ook de beweging extramuraal gaan maken. Bijvoorbeeld door het 
extramuraal wegzetten van producten als het brengen van expertise naar de wijk/buurt. 
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Prioriteiten 2021: 
 
Verbinding zoeken met wijken en buurten. 
Verpleeghuis Thuis, de uitdaging voor 2021zal zijn om extra- en intramuraal steeds meer te laten integreren. Medewerkers in de intramurale locaties 
moeten worden meegenomen en zich intrinsiek met extramuraal verbonden gaan voelen. Besef moet alom aanwezig zijn dat een intramurale locatie in de 
context van een wijk of buurt bestaat. De samenwerking tussen Archipel en Archipel Thuis zal vanzelfsprekend moeten worden voor beide partijen. 
Op de buitenlocaties bieden we externe cliënten met veelal een WMO-indicatie hele dagen dagbesteding. Hiermee bieden we (een aantal van) onze cliënten 
de mogelijkheid om dichter bij huis dagbesteding te genieten. Vanuit de buitenlocaties zoeken of versterken we de verbinding met externe partijen en 
sluiten we aan bij sociale basisvoorzieningen. In 2021 ligt de nadruk voor de buitenlocaties op verbinden en intensief samenwerken met wijkpartners en 
bezoekers uit de wijk. Onderzocht zal worden of inzet van vrijwilligers specifiek voor deze buitenlocaties mogelijk is (de nieuwe vrijwilliger). 
In een samenwerkingsproject (4W Doe mee) met Ergon, Woonbedrijf, gemeente Eindhoven en Archipel willen we een bijdrage leveren aan ouderen in de 
wijk zodat deze langer thuis kunnen blijven wonen. Dit door het creëren van aangepaste sociale banen voor kansarme jongeren en 55 plussers die in de 
bijstand zitten. Zij kunnen ingezet worden voor sociale contacten, klussen, toezicht en oppas. Dit kan voor zowel inwoners in de wijk als voor bewoners van 
onze locaties in die wijk. 
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Ontwikkeling doelgroep expertisecentra 
Archipel vindt het belangrijk er ook te zijn voor cliënten met complexere zorgvragen, behorend bij de bijzondere doelgroepen. Ook hen willen we ondersteunen bij een goed 
leven. In 2019 heeft VWS geconstateerd dat de Kennisinfrastructuur aandacht behoeft voor hoog complexe, laag volume groepen waaronder mensen met Huntington, 
Korsakov, Jonge mensen met Dementie. Voor Archipel betekent dat we meedoen(landelijk, regionaal en binnen Archipel) in de ontwikkeling aan een betere landelijke 
kennisinfrastructuur, creëren van meer specifieke kennis t.b.v. de cliënt en een keuze voor meer specialisatie en concentratie. 
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Prioriteiten 2021: 
 
Ontwikkeling doelgroepen Expertisecentra in de langdurige zorg 
Gedurende de periode 2021-2023 zal Archipel nadrukkelijk aansluiting zoeken bij landelijke ontwikkelingen voor cliënten behorende bij LVHC doelgroepen. 
Archipel pakt hierin sterk positie in de rol als DEC/REC. Archipel zal haar rol en positiebepalen t.a.v. de verschillende doelgroepen. Transitieplannen / 
ontwikkeling expertisecentra voor de beoogde doelgroepen: (Huntington, Korsakov, Gerontopsychiatrie en NAH+) zullen nader uitgewerkt worden. De 
ontwikkelingen voor de doelgroepen MS, Jonge mensen met Dementie, beademingszorg en Parkinson zullen we blijven vervolgen. 
 
Om cliënten behorende bij de bijzondere doelgroepen excellente zorg en behandeling te kunnen bieden ontwikkelen we multidisciplinaire zorgpaden en 
standaarden. Nadrukkelijk zal aansluiting gezocht dienen te worden bij landelijke ontwikkelingen. De ontwikkeling van een HISZ voor invasieve en non-
invasieve beademing is een van de punten die opgepakt zal worden. Daarnaast zullen we de interne leefomgeving van de cliënt afstemmen op diens 
basisbehoefte. 
 
Extramurale poliklinische zorg, toekomstbestendige poliklinieken.  
Om toekomstbestendig te kunnen doen waar Archipel zich op landelijk en regionaal vlak hard voor maakt zijn verbeterslagen te maken. Denk aan: 

o Inzet van innovatie en digitalisering in de dienstverlening 
o Toekomstbestendige huisvesting 
o Therapie aan huis 
o Flexibele plancapaciteit 
o Waterdichte registratie en declaratie 

 
Geriatrische Revalidatiezorg; Toekomst GRZ.  
In 2021 zal de zoektocht naar het vormgeven van de samenwerking tussen Archipel en Vitalis op het gebied van GRZ verder opgepakt worden.  
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Kwaliteit van zorg- en dienstverlening 
Archipel wil kwalitatieve waarde toevoegen aan cliënten die gebruik maken van onze voorzieningen. Het methodische, cyclisch, werken moet hierbij gemeengoed zijn 
binnen Archipel. Op een open en transparante manier zal Archipel verantwoording afleggen voor de geleverde kwaliteit en de beleving ervan door en voor haar cliënten. 

 
 

Innovatie 
Archipel wil door de inzet van technologie en innovatie vernieuwingen waarde toevoegen aan cliënten die gebruik maken van onze voorzieningen. Naast een mogelijke 
veranderrichting om de wijze van zorgverlening anders in te gaan richten (balans tussen wonen, welzijn en zorg/ behandeling) gaan we ook op zoek naar technologische 
ondersteuning /innovaties welke cliënten en medewerkers hierbij kunnen ondersteunen. 
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Prioriteiten 2021: 
 
Dagbesteding; ondersteuning welzijn.  
Binnen Archipel wordt steeds meer de focus verlegd van zorg naar wonen/ welzijn/ dagbesteding (ondersteuning welzijn op de afdelingen). De actualisatie 
van ons dagbestedingsconcept 2.0 laat zien dat de teams dagbesteding zich meer gaat verbinden met woonbegeleiders en woonondersteuners in de 
woongroepen. Deze visie vraagt om vakbekwame medewerkers. Door zelf te gaan opleiden in BBL variant en meer stageplekken aan te bieden aan BOL 
stagiaires worden studenten vanaf de basis meegenomen in de visie van Archipel en de uitingsvormen daarvan. 
Dagbesteding maakt een versnelde beweging naar de wijken toe. Archipel wil zich daar meer en meer verbinden met alle relevante partijen ten behoeve 
van de aanwezige kwetsbare burgers. Dit vraagt andere competenties van de begeleiders dagbesteding. ( sociaal cultureel werk). 
 
Eigenaarschap kwaliteit.  
Leren en verbeteren zijn de uitgangspunten binnen Archipel, daar is het Archipel Kwaliteits Kompas op ingericht. Voor het komend beleidsjaar is het doel  
dat elke medewerker die interactie heeft met de cliënt zich op het kleinst mogelijke niveau eigenaar voelt en eigenaar kan zijn als het gaat om het leren en 
verbeteren binnen het thema kwaliteit. Methodisch werkend, ondersteund door heldere kaders en een heldere ondersteuningsstructuur. 
 
Innovatie Inrichten en vormgeven van Ontwikkeling, Innovatie en Ontwikkeling.  
De ontwikkeling van een afdeling Onderzoek, Innovatie en Ontwikkeling (OIO) zal een grote meerwaarde voor Archipel hebben. Door te koppelen met de 
strategische doelen, kan innovatie, samen met interne spelers  (zoals  de wetenschapscommissie, Academie, netwerkverpleegkundigen, LIO, ICT) en de al 
bestaande samenwerkingen (zoals het regionaal zorginnovatieplatform, Fontys, TUe, Slimmer Leven, Ontmoet & groet, Cbusinez) een beweging starten. Een 
beweging die, in co-creatie, in plaats van ad-hoc, structurele veranderingen, lees verbeteringen kan aanbrengen voor cliënten en medewerkers binnen 
Archipel en daarbuiten. Zaken die hierbij opgepakt worden zijn o.a.: 

o E-overdracht vanuit het Regionaal Zorg Innovatieplatform. Bewerkstelligen dat Persoonlijke gezondheidsgegevens door de klant zijn in te zien en 
digitaal met de klant mee gaan van aanbieder naar aanbieder. Deze overdracht moet soepel verlopen. 

o Inventarisatie van succesvolle innovaties en veranderingen tijdens COVID-19 en kijken of deze Archipel breed toegepast kunnen worden (van 
afdeling naar locatie of van locatie naar Archipelniveau) en welke elementen eraan hebben bijgedragen dat dit succesvol is verlopen.  

 
Hygiëne en Infectiepreventie 
Verbeteren van de deskundigheid medewerkers t.a.v. algemene hygiëne, wat kunnen we hierin van anderen leren? Zorgen dat Archipel aangesloten blijft bij 
de regionale/ landelijke ontwikkelingen 
 
Human Resource; Leren en ontwikkelen 
Leren en ontwikkelen: We geloven in continu leren, ontwikkelen en vernieuwen, zodat onze cliënten de beste zorg krijgen. Dit doen we binnen een positief 
Rijnlands leerklimaat waarin je met kwalitatief goede begeleiding en coaching, innen je eigen ontwikkeltraject, veel ruimte krijgt om je te ontwikkelen. 
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De basis op orde 
Archipel wil waarde toevoegen aan haar interne dienstverlening zodat medewerkers, vertrouwend op professionele klant- en 
medewerkersprocessen in staat zijn zelfstandig hun verantwoordelijkheid te nemen en te handelen voor de cliënt en collega’s.  

 

 Prioriteiten 2021: 
  
Bedrijfsvoering: Doorzetten verbeteringen bedrijfsvoering.  
Het komende jaar wordt volop doorgewerkt aan de ingeslagen weg, het verder verbeteren van het werken aan het ondersteunen 
van teams. Hiertoe zullen processen beter worden gestroomlijnd en geprofessionaliseerd. Zal monitoring verantwoording verder 
vormgegeven worden, dit alles ondersteund door een ICT-omgeving die klaar is voor de komende jaren. Een Servicedesk zal i.s.m. 
ICT, facilitaire dienstverlening en Inkoop de toegangspoort worden voor vragen en ondersteuning. Zodat de klant beter en sneller 
bediend zal worden. 
 
Van Team niveau naar locatieniveau 
Een leerpunt uit de Coronapandemie voor Archipel is het versterken van de basisstructuur op locatieniveau. We zullen een 
ondersteuningsstructuur zelfsturende teams ontwikkelen met duidelijke afspraken over de rollen waarbij de structuur 
ondersteunend is aan de eigen regie en verantwoordelijkheid van medewerkers en teams. 
 
Human Resource: De basis op orde 
Binnen Human Resource zal een verdere slag gemaakt worden om de basis op orde te krijgen. Door processen, systemen en 
hulpbronnen ‘lean’ en ondersteunend te laten werken. Ondersteund door tijdige en adequate management informatie en een 
modern leermanagementsysteem. Speciaal zal in 2021 de focus liggen op verzuim en verloop. 
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We zijn goed voor de cliënten 
Archipel wil middels eigen regie waarde toevoegen aan de woon- zorg beleving van cliënten binnen en buiten onze locaties. Hiertoe zullen we het 
principe van eigen regie opnieuw gaan trainen om de kernprincipes van eigen regie voor onze cliënten, waaronder het goede gesprek met onze 
cliënte, op methodische wijze kunnen verankeren. 

 
 

Waardevol wonen 
Archipel wil middels de vormgeving en opzet van haar (duurzame) vastgoed waarde toevoegen aan de cliëntbeleving op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg. 

 

Prioriteiten 2021: 
 
Cliënt in Regie:  
Het Kernteam Client in Regie gaat van start om de voortgang van aangebrachte focus en samenhang m.b.t. activiteiten die op het 
gebied van cliënt in regie zijn te borgen. O.a. zal de pilot PVB binnen locatie Gagelbosch verder worden uitgerold. Daarnaast zal 
gekeken worden naar de inzet onafhankelijke cliëntondersteuning. Tevens zal met medewerkers en (cliënten)raden gekeken 
worden hoe het contact en de dialoog met cliënt en vertegenwoordiging verbeterd kan worden, waarbij compassie voor het welzijn 
van onze bewoners/cliënten steeds voorop staat en doorklinkt in empathisch handelen en empathische communicatie naar 
bewoners/cliënten en hun naasten. De ‘dialoog’ en hoe voer je die goed zal worden toegevoegd aan het palet van de trainingen 
Cliënt in Regie voor medewerkers. Daarnaast zijn belangrijke elementen voor deze training: het levensverhaal van de cliënt 
(dynamisch) en de driehoek cliënt, cliëntsysteem en zorg.  
 

Cliënt als vrijwilliger 
We willen cliënten van Archipel de mogelijkheid bieden om zich in te zetten als vrijwilliger binnen (en buiten) de organisatie. We willen meer 
gelijkwaardigheid creëren waarbij de cliënt zelfstandig als vrijwilliger werkt binnen de organisatie en mogelijkheden krijgt tot uitgroei buiten de locatie en 
organisatie. Zodat de vrijwilliger zich kan ontwikkelen passend bij talent en interesses. De cliënt doet iets wat hij leuk vindt en waar hij goed in is. 
 
Dagbesteding & welzijn op maat 
Binnen dagbesteding zal het kwaliteitsplan ‘Ondersteuning welzijn op de afdelingen’ opgepakt worden. Hierdoor zal dagbesteding wekelijks op een aantal 
momenten aanwezig zijn binnen de woongroep/ afdeling. Met passende activiteiten aansluitend op de behoeftes en veranderende wensen van de cliënten.  
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Prioriteiten 2021: 
 
Structureel opleiden van zorgprofessionals in BBL variant. 
Om in de (nabije) toekomst voldoende personeel te hebben en houden investeert Archipel in het opleiden van studenten en in de 
ontwikkeling van medewerkers. Het eigenaarschap hiervan ligt zowel binnen het team als bij HR. Het zit in het DNA van iedere 
Archipel medewerker dat we opleiden doodgewoon vinden. Studenten die binnen Archipel opgeleid worden krijgen goede proces- 
en werkbegeleiding, opleiding en beoordeling zodat ze de medewerker worden waarop onze cliënt kan vertrouwen. Deze kennis 
m.b.t opleiden, begeleiden en beoordelen is zoveel als mogelijk aanwezig in het team omdat er binnen een team veel opgeleid 
wordt.  
 
Arbeidsmarkt 

Archipel heeft een sterk en onderscheidend werkgeversmerk dat een appél doet op de intrinsieke motivatie: zinvol werk. Dit zal in een nieuwe 
wervingscampagne onder de aandacht gebracht worden. Kansen en mogelijkheden staan centraal. We gaan capaciteitsmanagement doorvoeren per locatie: 
vanuit capaciteitsmanagement vertalen we de klantvraag naar werkzaamheden en vervolgens gaan we vanuit de mogelijkheden van de arbeidsmarkt daar 
functies op inzetten. Archipel is toegerust op de kansen en uitdagingen van deze arbeidsmarkt en we borgen dat we die medewerkers aantrekken die bij ons 
passen. Maar ook voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt is binnen Archipel een plek hiertoe zal in 2021 het initiatief Doe mee met 4W 
worden opgepakt. We gaan hierbij alternatieve manieren regionaal onderzoeken om anders te werken om zo maximaal toegerust te zijn voor de 
(toekomstige) arbeidsmarkt. Dit ontwikkelt zich volgens de 3 lijnen: samen slimmer aantrekken, samen slimmer organiseren en samen slimmer ontwikkelen. 
 
Goed werkgeverschap 
Binnen Archipel geloven we dat als we gelukkig zijn in ons werk, onze cliënten daar gelukkiger van worden. We doen dit vanuit de visie ‘een leven lang 
werkvermogen’ welke in 2021 geïmplementeerd zal worden. Het ‘medewerkerskompas werkgeluk’ is de basis voor het goed werkgeverschap. Aandacht, 
waardering en erkenning zijn hierbij belangrijk: de HR coach gaat actief mensen zelf benaderen om het goede gesprek te voeren aan de hand van het 
medewerkerskompas werkgeluk. 
  

We zijn goed voor onze vrijwilligers en medewerkers 
Bij Archipel willen we door aandacht voor werkgeluk, meer waarde toevoegen aan het leefgeluk van de cliënt. Dit doen we in dialoog, het 
‘medewerkerskompas werkgeluk’ is de basis hiervoor. 
Bij Archipel willen we de HR visie consistent en consequent door vertalen in het HR beleid (en de uitvoering daarvan) en in een sterk 
werkgeversmerk. Hiermee blijven die medewerkers bij Archipel werken die vanuit een intrinsieke motivatie waarde willen toevoegen. En Archipel 
is hierdoor beter toegerust op de arbeidsmarkt zodat onze cliënten ook in de toekomst die zorg krijgen waar zij om vragen. 

Vrijwilliger voor de toekomst 
Archipel ziet de inzet van vrijwilligers als een waardevolle manier om waarde toe te voegen aan de cliëntbeleving binnen Archipel en aan de 
medewerkers ter ondersteuning. Hiertoe willen wij de vrijwilligers faciliteren waar mogelijk 
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We zijn goed voor de omgeving 
Archipel wil vanuit haar maatschappelijke opdracht waarde toevoegen aan de samenleving waarin wij werkzaam zijn. Middels 
duurzaamheidsinvesteringen spelen wij in op ontwikkelingen die goed zijn voor onze cliënten, medewerkers en organisatie. 

 
 

Facilitaire dienstverlening 
Archipel wil met haar facilitaire werkzaamheden waarde toevoegen aan de maatschappelijke opdracht van Archipel. Door medewerkers met 
afstand tot de arbeidsmarkt te faciliteren en een plek te geven, maar ook door optimaal in te spelen op de gevraagde rollen en diensten die onze 
cliënten van ons vragen. 

 

Prioriteiten 2021: 
 
Duurzaamheid 
Archipel werkt in 2021 verder aan de in het strategisch vastgoedplan opgenomen  duurzaamheidsparagraaf. Daarnaast richten wij 
ons op het behalen van het zogenaamde Greendeal Keurmerk (brons of zilver). 
 
Vastgoedontwikkelingen 
In 2021 gaat Archipel onder andere aan de slag met een verdere naar een goede nieuwe omgeving voor alle onderdelen van 
Dommelhoef maar zal ook de ontwikkeling van Leeflandgoed Opwetten verder gestalte krijgen.  
 
 


