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Voorwoord
Deze nieuwe strategie hebben we ontwikkeld met vele
anderen. Ons uitgangspunt in de aanpak: samen! De
afgelopen maanden hebben medewerkers, bewoners,
vrijwilligers en stakeholders van Treant Care met elkaar
aan deze strategie gewerkt.
In deze rapportage ‘hoort’ u op verschillende plekken
ook de stem van de bewoners en onze stakeholders.
We hebben de grootste bewonersgroepen in beeld
gebracht met zeven fictieve personen. We hebben ze
voor de herkenbaarheid een naam gegeven.
We hebben er vertrouwen in dat we met onze nieuwe
strategie toekomstbestendig zijn, zodat inwoners van
Drenthe ook de komende jaren kunnen rekenen op

Samen, vanuit betrokkenheid:

goede, bereikbare en betaalbare zorg.

•

een kernteam met 8 collega’s

•

30 ambassadeurs vanuit al onze locaties

Carla van de Wiel,

•

750 kaarten van medewerkers

Voorzitter raad van bestuur

•

15 interviews met stakeholders

September 2017

•

een diner met onze partners in de regio

•

12 inspiratiesessies, met specials over
care-cure en technologie
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Inleiding
Een nieuwe strategie
De maatschappij en de langdurende zorg veranderen

Om invulling te geven aan onze strategie hebben we

2. Vastgoed: nieuw woonzorgconcept vraagt om

ingrijpend. Drenthe staat daarbij voor een aantal

vragen gesteld. Hoe blijven we onze kwaliteit van

extra uitdagingen in vergelijking met de rest van

zorg hoog houden? Met welke ontwikkelingen hebben

Nederland. Drenthe vergrijst en ontgroent sneller. De

we te maken? Wat betekenen die voor ons werk? En

gemiddelde 65-plusser in Drenthe leeft ongezonder.

voor de bewoners? Hoe bereiden we ons het beste

De arbeidsmarktproblematiek in Drenthe is

voor op de toekomst? Op die vragen hebben we

We zijn trots op alle zorgprofessionals die zich

complexer. De verwachting is dat deze problematiek

naar een antwoord gezocht. Gezamenlijk hebben we

binnen Treant Care voor de bewoners inzetten. Zij

de komende jaren verder toeneemt. Ondanks de

antwoorden gevonden op de uitdagingen waar we

bieden elke dag opnieuw zorg die aansluit op de

complexe situatie rond de langdurende zorg in

voor staan.

behoeften van onze bewoners.

forse aanpassingen in het vastgoed;
3. Innovatie: cruciaal voor behoud van goede,
bereikbare en betaalbare zorg.

onze regio zien we ook kansen. Deze rapportage
beschrijft hoe Treant Care in de periode 2017-2021

We staan met onze zorgvisie en deze strategie

in wil spelen op deze en andere uitdagingen. Met

voor een aantal grote veranderopgaven. Onze

deze nieuwe strategie werken we, samen met vele

medewerkers zijn het meest cruciaal; zij geven onze

partners, aan goede, bereikbare en betaalbare zorg in

nieuwe zorgvisie inhoud in de dagelijkse praktijk van

Drenthe.

Treant Care. Met name ons vastgoed en de inzet
van innovatie kunnen ons daarbij ondersteunen. Qua

Deze strategie is ontwikkeld voor en door Treant

vastgoed krijgen we te maken met de herijking van

Care, in samenwerking met Treant Ziekenhuiszorg,

het NHC-tarief (normatieve huisvestingscomponent).

samen met medewerkers, bewoners, vrijwilligers
en stakeholders. Deze strategie geeft houvast en

We voorzien de grootste investeringen op de

biedt ons ruimte om voldoende wendbaar te zijn.

volgende drie terreinen:

Wendbaar zijn is belangrijk om snel in te kunnen

1.

spelen op veranderende omstandigheden.

Medewerkers en organisatie: oplossingen nodig
voor grote issues op de arbeidsmarkt; innovatie
noodzakelijk;
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Gezondheid en vitaliteit is een
actueel thema in Drenthe. Daarnaast ligt er
een opgave in het bieden van continuïteit
van goede zorg in een gebied van krimp en
vergrijzing. Dat kan Treant niet alleen, daar
moeten we ons gezamenlijk
hard voor maken.
Wethouder Joop Brink, gemeente Coevorden

Treant Zorggroep en
Treant Care
Treant Care is onderdeel van Treant Zorggroep.

termijn, maar juist ook op de lange termijn met oog

Binnen Treant Zorggroep bundelen we de krachten

voor de kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid

van drie ziekenhuislocaties en 17 centra voor wonen

van de zorg.

en zorg. In de bijlage is een overzicht van onze 17
locaties opgenomen. Treant Zorggroep wil de beste

De strategie van Treant Care kan niet los gezien

zorg blijven bieden voor de 300.000 inwoners

worden van de overkoepelende strategie van Treant

van Zuidoost-Drenthe en Zuidoost-Groningen én

Zorggroep. Uiteraard zijn er parallellen tussen deze

een financieel gezonde organisatie blijven. Vanuit

strategieën. Met de ziekenhuizen werken we de

Treant Zorggroep hebben we een maatschappelijke

komende jaren bijvoorbeeld samen vanuit onze

verantwoordelijkheid om de beschikbare

regiovisie; wat doen we waar en voor wie? Ook bij

zorgcapaciteit goed in te zetten in een veranderende

Treant Care bekijken we al onze centra; hoe kunnen

samenleving. Treant Care speelt hier als grote speler

we de zorg en behandeling dichtbij de bewoners

in de regio Drenthe een belangrijke rol in.

brengen? Daarbij werken de cure en care nauw
samen. Alleen samen kunnen we goede, bereikbare

We werken vanuit de principes voor ‘good

en betaalbare zorg in de regio blijvend realiseren.

governance’. We gaan als goed rentmeester

Op die manier zijn we als Treant Zorggroep

verantwoord om met de maatschappelijke middelen

toekomstbestendig én wendbaar.

die ons beschikbaar worden gesteld. Onze ambitie is
het creëren van meerwaarde voor de kwaliteit van
leven van inwoners van de regio en een optimale
inrichting van de zorg. Niet alleen op de korte
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Leeswijzer
Deze rapportage is opgebouwd aan de hand van

We gaan in op de ontwikkeling van medewerkers

de onderdelen van de visie op de toekomst van

en Treant als aantrekkelijke werkgever en

Treant Care.

beschrijven de aanpassingen die in het vastgoed
nodig zijn om het nieuwe woonzorgconcept te

We beschrijven allereerst de context waarbinnen

realiseren. Een belangrijke randvoorwaarde in

we als Treant Care actief zijn. In Nederland staan

onze strategie ligt in de samenwerking met onze

de betaalbaarheid en toegankeiljkheid van zorg

stakeholders; we kunnen én willen de opgaven

onder druk. De problematiek in Drenthe voor de

in Drenthe niet alleen oppakken. Ten slotte

langdurende zorg is complexer dan in de rest van

omschrijven we de investeringen in innovatie

Nederland. Hierin ligt voor ons de urgentie om

en technologie die we noodzakelijk achten. We

van deze nieuwe strategie een succes te maken.

hebben als Treant Care een solide financiële
basis van waaruit we de benodigde investeringen

Vervolgens gaan we in op onze visie en ambities.

kunnen doen om onze strategie, samen met

We schetsen ons perspectief; hoe willen we

partners, te realiseren.

invulling geven aan toekomstbestendige zorg in
Drenthe? Onze nieuwe zorgvisie luidt als volgt:

We eindigen de rapportage met onze

u leeft uw eigen leven. Waarom zou dat

veranderopgave, als basis voor het Treant Care

veranderen als u zorg nodig heeft? We beschrijven

uitvoeringsprogramma waarmee wij de komende

de mensen voor wie we ons werk doen en laten

jaren samen met onze medewerkers, bewoners en

zien wat inwoners van Drenthe van Treant Care

partners onze ambities gaan realiseren.

mogen verwachten.

De hoofdstukken die daarop volgen beschrijven
de randvoorwaarden om de nieuwe strategie te
realiseren. Elk hoofdstuk eindigen we met wat we
wel en niet gaan doen.
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Innovatie

Financiën

Context

Grote uitdagingen voor de langdurende zorg
in krimpregio Drenthe

Landelijk en regionaal

Problematiek in Drenthe voor de langdurende zorg complexer dan in
de rest van Nederland
Landelijke ontwikkelingen
Nederland telt begin 2017 3,1 miljoen
65-plussers, waarvan 0,7 miljoen
80-plussers. Dit aantal zal de komende
jaren snel stijgen.
In 2040 leven er 4,7 miljoen 65-plussers in
Nederland (26% van de totale bevolking), waaronder
2 miljoen 80-plussers¹. Het aantal mensen met
dementie groeit in Nederland van ruim 260.000 in
2015 tot circa meer dan een half miljoen in 2050
(Alzheimer Nederland).

¹ Bron: www.cbs.nl

Tegelijk krimpt de beroepsbevolking, en dus ook
het aantal mensen dat inzetbaar is voor het leveren
van medisch specialistische en verpleegkundige
zorg en verzorging. De financiële beeldvorming ten
aanzien van de zorg staat al lange tijd onder druk.
Dit heeft invloed op de beelden bij de betaalbaarheid
en toegankelijkheid van zorg. Recent bleek dat de
zorgkosten het afgelopen jaar met 1,8% gestegen
zijn¹; dat is echter minder hard dan de groei van
de Nederlandse economie. Daarnaast vragen
maatschappelijke en technologische ontwikkelingen
om veranderingen in de zorg.

7

We moeten meer naar de
individuele wensen van bewoners
kijken en daar onze tijd voor
vrijmaken.
Medewerker Treant Care

Landelijk en
regionaal

Zorginhoudelijke ontwikkelingen
Nieuw concept van gezondheid

Langer thuis

We zijn de laatste jaren anders naar gezondheid, ziekte
en beperkingen gaan kijken; de mens als geheel komt
steeds meer in beeld. Machteld Huber ontwikkelde in
2011 het nieuwe concept van gezondheid: ‘gezondheid
is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie
te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en
sociale uitdagingen van het leven’². Op dit moment
wordt dit concept van positieve gezondheid steeds meer
naar de praktijk en het dagelijks leven vertaald.

Mensen willen en kunnen steeds langer thuis wonen.
Goede zorg thuis maakt dit mogelijk. De daling van de
gemiddelde verblijfsduur in verpleeghuizen onderstreept
dit: woonden mensen vroeger gemiddeld ruim twee
jaar in een verpleeghuis, nu is dat minder dan één
jaar. De verblijfsduur in een verpleeghuis wordt
substantieel korter doordat ouderen er in een latere
fase komen wonen. De zorgvraag van de bewoners in
de verpleeghuizen is als gevolg hiervan complexer; er is
meer sprake van comorbiditeit.

Treant Care wil de bewoners helpen in hun vermogen
om zich aan te passen aan veranderingen in hun
gezondheid en eigen regie te voeren. We zien ook dat
de participatiesamenleving steeds meer vorm krijgt.
Zorg raakt steeds meer verweven met de maatschappij.
Naasten en vrijwilligers nemen een belangrijke plek
in het ondersteunen van de bewoners. We zien ook
dat de impact van technologie toeneemt. Op het
dagelijks leven en dus ook op de zorg. Technologische
doorbraken en innovaties leiden tot een veelvoud aan
nieuwe mogelijkheden. Dankzij technologie zijn we
beter in staat om de inwoners in onze regio langer
thuis te laten wonen en ook voor de issues op de
arbeidsmarkt achten we de inzet van technologie
noodzakelijk.
² Huber, 2012

Sector in de spotlight
De ouderenzorg krijgt veel maatschappelijke aandacht.
Vernieuwde kaders geven een impuls aan de sector.
In februari 2015 presenteerde staatssecretaris Van Rijn
het plan ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor
onze ouderen’. In de zomer van 2016 publiceerde de
Inspectie voor de Gezondheidszorg een eindrapport
over het toezicht op 150 verpleegzorginstellingen. Eind
2016 omarmde de Tweede Kamer het manifest voor
betere ouderenzorg van Hugo Borst en Carin Gaemers.
Borst en Gaemers riepen de politieke partijen op
“verantwoordelijkheid te nemen” en de verpleeghuiszorg
te “depolitiseren”; het politieke karakter moest er
volgens hen van af.
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Landelijk en
regionaal

Begin 2017 is het nieuwe Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg vastgesteld. Dit kader beschrijft
wat cliënten en hun naasten mogen verwachten
van verpleeghuiszorg. Recent publiceerde
de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een
impactanalyse waarin doorgerekend is wat de
financiële effecten zijn als verpleeghuizen zorg
verlenen op basis van dit nieuwe Kwaliteitskader.
Al deze ontwikkelingen hebben hun effect op de
ouderenzorg. Voor de komende jaren betekent dit
in ieder geval dat er meer middelen beschikbaar
komen voor de sector.

Substitutie en nieuwe initiatieven
De ziekenhuizen in Nederland staan voor flinke
opgaven op het gebied van betaalbaarheid en
toegankelijkheid van goede ziekenhuiszorg in de
regio. Dit geldt ook voor de drie ziekenhuislocaties
van Treant Ziekenhuiszorg. Vanuit het uitgangspunt
‘dichtbij als het kan, verder weg als het moet’,
geeft Treant Ziekenhuiszorg invulling aan het
realiseren van goede, bereikbare en betaalbare
zorg. Dit betekent dat veel voorkomende zorg

op de drie ziekenhuislocaties wordt geleverd. Er
wordt voor concentratie gekozen als er sprake
is van complexere zorg. We realiseren ons dat
de komende jaren een verschuiving plaats zal
vinden van dure tweedelijns ziekenhuiszorg naar
eerste-, anderhalflijns zorg en zorg thuis en/of
de woonwijkcentra. Er wordt hierbij bijvoorbeeld
gebruik gemaakt van herstelbedden. We zien
in Nederland steeds meer initiatieven ontstaan
waarbij de ziekenhuizen (cure) en de locaties voor
wonen en zorg (care) intensief samenwerken voor
goede zorg in de regio. Binnen Treant Zorggroep
hebben we met de cure en care in één organisatie
kansen die we gaan benutten. Er is onlangs
voorspeld dat de komende jaren ruim 40% van de
ziekenhuiszorg naar buiten de ziekenhuisomgeving
wordt verplaatst. Substitutie is een middel om hier
invulling aan te geven. Volgens het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport is substitutie
het doelbewust en doelgericht vervangen van een
voorziening door een andersoortige voorziening,
waarbij de oorspronkelijke functie vervuld
blijft worden. De veronderstelling is daarbij dat
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substitutie doelmatigheidswinst oplevert onder
gelijkblijvende of betere kwaliteit. Binnen Treant
Zorggroep hebben we de optimale omstandigheden
om hier aan bij te dragen.
Een ontwikkeling van de laatste jaren is de
toename van burgerinitiatieven in zorg, welzijn
en wonen in ons land. Het gaat om initiatieven
voor en door burgers. Eén of meerdere burgers
pakken een probleem op waarvan zij vinden dat
het aangepakt moet worden om de leefbaarheid
in een wijk of dorp te verbeteren of het zorg- of
welzijnsaanbod te vernieuwen. Burgerinitiatieven
vormen een belangrijke en interessante
ontwikkeling die er mogelijk voor zorgt dat mensen
zich minder eenzaam voelen en langer thuis blijven
wonen.

Landelijk en
regionaal

Regionale ontwikkelingen laten de extra druk op bereikbaarheid en betaalbaarheid van zorg zien

Ook in relatieve zin zijn er steeds meer 65-plussers
in Drenthe. Nu is 1 op de 5 inwoners ouder dan
65. In 2040 is dat toegenomen tot 1 op de 3.
Er zijn verschillen tussen mensen met een lage
of hoge sociaal-economische status (SES). Dit
wordt afgemeten aan opleiding, inkomen en
beroepsniveau. In Drenthe hebben we gemiddeld
genomen te maken met een lage sociaaleconomische status. De gezondheid van mensen
in lagere sociaal-economische groepen is over
het algemeen slechter dan die van mensen
in hogere sociaal-economische groepen. We
zien bijvoorbeeld dat 65-plussers in Drenthe
gemiddeld meer roken en drinken dan het landelijk
gemiddelde onder leeftijdsgenoten. Daarnaast
kampt de 65+ inwoner in Drenthe gemiddeld meer
met overgewicht dan de gemiddelde Nederlander.

Aandeel 65+-ers in de bevolking groeit

Het aantal werkenden ten opzichte van het aantal
ouderen neemt sterk af. De totale omvang van de
beroepsbevolking in Drenthe neemt de komende
jaren licht toe. Door de grote toename van het
aantal ouderen, daalt het aantal werkenden ten
opzichte van het aantal ouderen:

600.000
Aantal inwoners

In Drenthe hebben we te maken met een
krimpregio. Drenthe vergrijst en ontgroent. Het
aantal ouderen neemt de komende jaren zowel in
absolute als relatieve zin sterk toe. In de periode
van 1990 tot 2017 is het aantal 65-plussers in
Drenthe verdubbeld tot ongeveer honderdduizend.
Deze sterke groei zal zich ook de komende 15 jaar
voortzetten.

400.000

200.000

Aantal werkenden ten opzichte van aantal
ouderen daalt

0
1988

2008

2018

2028

2038

65 plussers

Totale bevolking

Onder ouderen neemt het aantal
eenpersoonshuishoudens toe. Steeds meer
ouderen blijven alleen achter door het overlijden
van hun partner en kinderen wonen veelal op
afstand. Daarnaast voelen de Drentse 65-plussers
zich vaker eenzaam (39%) ten opzichte van het
landelijk gemiddelde (23,5%). De druk op ouderen
neemt toe. Dit maakt de doelgroep waarvoor wij
er zijn kwetsbaar.
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2015

2016

2017

Ouderen

102.688

128.481

167.249

Werkenden

242.023

248.363

257.873

Verhouding

2,4

1,9

1,5

Omdat de bevolking en de situatie op de
arbeidsmarkt sterk veranderen, ontstaat druk op
de beschikbaarheid en betaalbaarheid van goede
zorg.

Landelijk en
regionaal

Beeld van Treant Care
in de regio: investeer
in communicatie en
samenwerking

Hoe gaat het met Treant Care?
Treant Care is een fusie organisatie. Op 1 januari
2017 zijn de stichtingen Zorgpalet en Leveste Care
overgegaan in de stichting Treant Care. Beide
organisaties voor wonen en zorg werkten al nauw
samen binnen Treant Zorggroep. Door een goede
spreiding en concentratie van zorg over de locaties
blijft met de fusie een belangrijk zorgaanbod voor
de regio behouden. Het samenvoegen van Leveste
Care en Zorgpalet levert één care-organisatie op
met een schaalgrootte, die maximaal kan werken
aan goede, bereikbare en betaalbare zorg in de
regio. Dit is belangrijk in de onderhandelingspositie
van Treant Care richting zorgkantoren.
Treant Care is een grote zorgspeler in de regio
en daardoor bij veel inwoners bekend. Het model
met de woonwijkcentra in combinatie met veel
behandelexpertise is sterk en passend bij de
behoeften van bewoners en ontwikkelingen in
de maatschappij. Treant Care heeft een solide

financiële basis. Er is nog een wereld te winnen
in de samenwerking tussen care en cure binnen
de totale Treant Zorggroep. Bijvoorbeeld in het
soepel laten verlopen van de overgang tussen
het ziekenhuis, de care locaties en / of thuis. Met
de totale Treant Zorggroep is een aantrekkelijke
werkgeverspositie ontstaan; er is veel expertise in
huis.

Welke beelden hebben onze partners

In lijn met de landelijke trends is ook bij Treant
Care de afgelopen jaren de zorgzwaarte van de
bewoners toegenomen; de zorgvraag is complexer.
Het is belangrijk dat we onze medewerkers goed
scholen, zodat zij met hun opleidingsniveau
en ervaring aan kunnen blijven sluiten op de
zorgvraag van de bewoners.

Een aantal belangrijke opmerkingen van

van Treant Care en wat is er volgens hen
nodig? Wat opviel in de gesprekken is dat
de stakeholders vaak alleen een beeld
hadden van een specifieke Treant Care
locatie en niet goed wisten wat Treant
Care in de breedte én Treant Zorggroep in
het totaal te bieden heeft aan de regio.

onze stakeholders:
•

Treant Care is een partij die ertoe
doet.

•

Er is aandacht nodig voor de
zichtbaarheid van Treant Care en de
relatie met de omgeving; dit geldt
voor de locaties en voor Treant
Zorggroep als geheel.

•

Er is samenwerking nodig,
binnen Treant Zorggroep en met
stakeholders, voor goede, bereikbare
en betaalbare zorg in Drenthe.
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Zwaantje bij Treant
De dochter van Zwaantje licht toe…

vast, bijvoorbeeld over haar medicatie.

Mijn moeder woont nu zo’n half jaar bij Treant. Ze heeft

Daarnaast vinden we het als familie ook fijn om onze

alzheimer en gaat snel achteruit. Als familie willen we

bijdrage te leveren. Het zit soms in kleine dingen, als

nog graag zo veel als mogelijk bij haar zijn. Mijn vader

een wandeling in de tuin en laatst zijn we met een

bezoekt haar dagelijks. Op sommige heldere momenten

aantal bewoners een ijsje gaan halen.

zie je dat mijn moeder ons herkent, dan is er weer even
écht contact. Ze houdt van wat rumoer om zich heen,

Wat wens je nog voor je ouders?

we zijn met zes kinderen thuis, dus het was altijd druk.

Binnenkort nemen we mijn moeder nog een keer mee

Het is een geruststelling om te zien dat de medewerkers

naar huis. Mijn vader heeft aangegeven dat graag te

van Treant écht oog hebben voor mijn moeder.

willen voordat ze komt te overlijden. Na overleg met

Vertellen hoe het gaat kan ze niet meer, maar haar

de medewerkers van Treant hebben we afgesproken

lichaamshouding laat heel goed zien hoe ze zich voelt.

deze wens tot uitvoer te brengen. Natuurlijk wel op
een moment dat mijn moeder zich goed voelt en we

Hoe verloopt het contact met Treant?

denken dat ze het aankan. We weten allemaal dat we

Samen met mijn vader zijn wij de eerste

binnenkort afscheid moeten nemen, maar voelen ons

contactpersonen van mijn moeder. We zien en spreken

enorm gesteund en geholpen door de medewerkers

de directe verzorgenden van mijn moeder regelmatig en

van Treant.

we kunnen haar dossier en de dagelijkse rapportages
online inzien. Belangrijke afspraken leggen we hierin
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Visie

Invulling geven aan toekomstbestendige
zorg in Drenthe

Toekomst

Drie stadia van ontwikkeling, binnen Treant en met partners
We hebben de ambitie om de langdurende
zorg in onze regio toekomstbestendig
te houden. Dat is hard nodig vanwege
de ontwikkelingen die we in het vorige
hoofdstuk hebben geschetst. Treant Care
staat midden in de samenleving en is
primair een zorgaanbieder. We willen
er vanuit die rol aan bijdragen dat de
inwoners goede, bereikbare en betaalbare
zorg krijgen en blijven krijgen. Dit raakt
niet alleen aan de zorg in onze regio, maar
betreft bijvoorbeeld ook het onderwijs en
de arbeidsmarkt.

We plaatsen ons perspectief langs drie fasen
van ontwikkeling, die elkaar deels overlappen.
In de eerste twee stadia ligt het initiatief en de
uitdaging grotendeels bij Treant zelf, natuurlijk wel
in verbinding met onze samenwerkingspartners.
De derde, het realiseren van toekomstbestendige
zorg in de regio, zien we nadrukkelijk als een

gezamenlijke opgave in de regio. We maken
onze keuzes als Treant Care in het licht van deze
ambities. Met de synergie van care-cure en het
aanbieden van (geclusterd) wonen met zorg in
de wijk leveren we als Treant een bijdrage aan
goede, bereikbare en betaalbare zorg in Drenthe.

3. Toekomstbestendige zorg in de regio
2. Wonen met zorg in de wijk
1. Synergie Care-Cure en expertise dichtbij
2017

2018
13

2019

2020

2021

2022

2023

Toekomst

1. Synergie care-cure en expertise
dichtbij
We vinden het belangrijk dat inwoners van
Drenthe, ook als zij zorg van Treant Care nodig
hebben, zo veel mogelijk hun eigen leven
kunnen blijven leiden. Om dit te realiseren én
om de zorg in onze regio ook de komende jaren
bereikbaar en betaalbaar te houden intensiveren
we de samenwerking tussen care en cure binnen
Treant Zorggroep. Behandelexpertise is dichtbij
beschikbaar, in en rondom de woonwijkcentra. Het
delen van specifieke kennis, vanuit bijvoorbeeld
onze expertisecentra in de regio, vinden we
belangrijk. Samen gaan we werken aan de juiste
zorg op de juiste plek. Onze ambitie: integrale zorg
vanuit Treant Zorggroep. Voor bewoners van Treant
Care betekent dit bijvoorbeeld dat zij, indien nodig,
op een goed georganiseerde manier zorg in het
ziekenhuis krijgen en op een snelle, goede manier
weer terug naar huis kunnen.
We zien daarbij substitutie als een middel
voor het realiseren van goede, bereikbare en
betaalbare zorg in een regio. Substitutie is volgens

het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport het doelbewust en doelgericht vervangen
van een voorziening door een andersoortige
voorziening, waarbij de oorspronkelijke functie
vervuld blijft worden. De veronderstelling is
daarbij dat substitutie doelmatigheidswinst
oplevert onder gelijkblijvende of betere kwaliteit.
In de zorg hebben we het daarbij vaak over het
verschuiven van zorg van de tweede naar de
eerste lijn, bijvoorbeeld van het ziekenhuis naar de
thuissituatie. Hiermee leggen we een basis voor
toekomstbestendige zorg in de regio; welke zorg
past waar het beste?
Er komt een nieuwe resultaat verantwoordelijke
eenheid care-cure van waaruit we pilots en
projecten starten om, met focus en sturing
op resultaten, synergie tussen care en cure
te realiseren. Denk aan het ontwikkelen van
zorgpaden vanuit het ziekenhuis naar zorg bij
mensen thuis of in locaties van Treant Care en
het realiseren van tijdelijke opnamemogelijkheden
met behandelexpertise waar huisartsen gebruik
van kunnen maken voor hun patiëntengroep.
Samenwerken, zowel fysiek als digitaal via de
dossiers, gaat bijdragen aan soepele overdrachten.
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Toekomst

2. Wonen met zorg in de wijk

3. Toekomstbestendige zorg in de regio

Integrale zorg in en rond de woning van de
bewoners, dat is onze ambitie. Een eigen
woning, een veilige plek. De woningen zijn
gesitueerd in en rondom onze zogeheten
woonwijkcentra. We realiseren een schil
van behandelaars om de dagelijkse zorg.
Op deze manier kunnen we onze expertise
beschikbaar stellen voor bewoners van
onze woonwijkcentra en omwonenden. We
organiseren deze schil van expertise op
efficiënte wijze.

Uiteindelijke doel is dat we goede, bereikbare
en betaalbare zorg in onze regio realiseren en
behouden. Hiervoor moeten we de komende jaren
schotten doorbreken in de wet- en regelgeving, in
de financiering en in de samenwerking. Richting
financiers en stakeholders willen we hierin een
voortrekkersrol vervullen. We verschuiven binnen
Treant Zorggroep behandeling van dure tweedelijns
ziekenhuiszorg naar onze woonwijkcentra en naar
de thuissituatie.

De huisarts is voor bewoners en voor ons
een belangrijke persoon in het netwerk van
zorg. We werken vanuit Treant Zorggroep
intensief samen met de huisartsen in de
regio. De huisarts is belanrijk als regisseur, als
verwijzer en op het gebied van substitutie. In
lijn met het nieuwe concept voor gezondheid
willen we bewoners helpen in hun vermogen
om zich aan te passen en regie te voeren.
Dat betekent dat we aandacht besteden
aan bijvoorbeeld preventie en welzijn. We
faciliteren een plek waar verbinding is met de
wijk, waar we mensen en initiatieven in de
wijk verbinden met de bewoners.

We hebben partnerschap nodig in de regio,
bijvoorbeeld met huisartsen en gemeenten.
Ook ontwikkelen we nieuwe initiatieven,
bijvoorbeeld met onze financiers.
Belangrijke begrippen zijn shared savings en
populatiebekostiging. Mantelzorgers en vrijwilligers
zijn cruciaal om toekomstbestendige zorg te
kunnen bieden. Dit alles met het doel dat de
inwoners van onze regio de zorg krijgen die nodig
is. Dit stelt ook hoge eisen aan de kwaliteit van
de informatievoorziening in de regio; er zijn
bijvoorbeeld nog inspanningen nodig op het gebied
van slim werken met beschikbare data.
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Vanuit Treant Care ontwikkelen we een eerste
regiovisie voor deze toekomstbestendige zorg. In
de komende jaren werken we deze visie verder
uit met betrokken partners. De relatie met onze
stakeholders voor de ontwikkeling van deze
strategie geeft ons het vertrouwen dat er een
voedingsbodem is om de regiovisie met elkaar te
ontwikkelen en te realiseren.

Wat maakt een locatie een
woonwijkcentrum?
De buurt voelt zich dan welkom;
er worden samen activiteiten
georganiseerd en er zijn faciliteiten
als een huisarts, kinderopvang en
een winkel.
Medewerker Treant Care

Het nieuwe zorgconcept van Treant Care

Treant Woonwijkcentrum

U kiest voor een fijne en veilige plek om te wonen.

Het woonwijkcentrum is de plek waar wij zorg bieden

Ouderdom komt met gebreken. We willen dat u uw leven

aan bewoners die wonen in of rond dit centrum. Welke

kunt blijven leiden zoals u dat wenst. Binnen Treant Care

voorzieningen er in het woonwijkcentrum zijn, verschilt

zetten we ons dagelijks hiervoor in. Dat doen we met

per locatie. We ambiëren een breed palet aan woon-

aandacht voor u als mens, op allerlei voor uw belangrijke

ondersteunende voorzieningen aan te bieden. Niet alle

levensdomeinen.

voorzieningen worden door Treant Care zelf geleverd.

Toekomst

Door ook gebruik te maken van lokale aanbieders van
Bij Treant Care woont u in een eigen woning. Daar krijgt

ondersteuning, dienstverlening en behandeling wordt

u zorg op maat, zo nodig aangevuld met specialistische

efficiënt gebruik gemaakt van de beschikbare middelen.

expertise. Onze behandelaars komen naar u toe. Deze

Ook versterken we op die manier de relatie met de

schil van expertise is daarmee altijd dichtbij u. Dankzij de

omgeving. Alle bewoners die in een woonwijkcentrum

beschikbaarheid van deze zorg kunt u fijn en veilig in uw

wonen, hebben behoefte aan zorg. Veel van hen

woning (blijven) wonen.

beschikken over een huisarts waarmee de zorg wordt
geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Daar waar naast

Dichtbij de woningen bieden we anderen de mogelijkheid

zorg ook behandeling noodzakelijk is, is de specialist

om u faciliteiten te bieden die bijdagen aan fijn

ouderengeneeskunde het eerste aanspreekpunt.

wonen. Bijvoorbeeld een winkeltje, een kapper en

Om bewoners in staat te stellen hun leven voort te

een kaartvereniging. Daar kunnen ook de overige

kunnen zetten als hun zorgvraag intensiever wordt,

buurtbewoners gebruik van maken. Vanuit Treant Care

maken we gebruik van een schil van behandelaars rond

verbinden we met de wijk en met de benodigde zorg en

het woonwijkcentrum. Het gebruik van deze schil zal per

voorzieningen.

bewoner verschillen. Deze schil is flexibel wat betreft haar
inzet, maar stabiel wat betreft haar samenstelling, zodat

U heeft toegang tot goede medische zorg op het moment
dat dit nodig is. We werken samen met vele partners en
doen dit met aandacht. De huisarts is voor u en voor ons
belangrijk. Als u intensieve, medische behandeling met
verblijf nodig heeft, kunt u hiervoor tijdelijk terecht in ons
expertisecentrum.
Door middel van samenwerking met de drie
ziekenhuislocaties van Treant Zorggroep (Bethesda,
Scheper en Refaja) hebben we binnen Treant Care
direct toegang tot de best mogelijke specialistische
behandeling in de regio.
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er een vertrouwde basis is voor het samenwerken.

Visie

U leeft uw eigen leven. Waarom zou dat
veranderen als u zorg nodig heeft?
Zorgvisie Treant Care

Ouderen met een zorgvraag kunnen bij
Treant Zorggroep terecht voor wonen,
welzijn, zorg, revalidatie en behandeling.
Dat was zo en dat blijft zo. Samen met
de bewoners en medewerkers hebben
we onze zorgvisie opnieuw bepaald: U
leeft uw eigen leven. Waarom zou dat
veranderen als u zorg nodig heeft?

Treant voelt als thuiskomen;
leven zoals u dat belangrijk
vindt én bij u past.
Medewerker Treant Care
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Zorgvisie

Zorgvisie

Centraal staat dat de bewoners hun eigen leven

Onze zorgvisie vertalen we in uitgangspunten voor

(willen) kunnen blijven leven. Het nieuwe concept
van gezondheid, van Machteld Huber, is een
inspiratiebron in onze manier van werken. We kijken
naar de bewoners vanuit het gedachtegoed van
positieve gezondheid, met daarbij zes dimensies:
lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, de spiritueelexistentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaalmaatschappelijk participeren en dagelijks
functioneren ³. Dit sluit goed aan op het recent
vastgestelde kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg:
de cliënt als mens altijd het vertrekpunt. Daarbij moet
het gaan om alle levensdomeinen die voor de cliënt
van belang zijn. We spreken hierbij binnen Treant Care
ook over betekenisvol oud worden. Ieder mens is,
ongeacht zijn of haar levensfase, van waarde.

ons dagelijks werk:
1. Bewoners krijgen bij Treant de best mogelijke
zorg. Ze zijn verzekerd van vakmanschap.
Vakmanschap heeft twee kanten van een
medaille, een harde en zachte kant:
• harde kant: vaktechnische handelingen en
kennis;
• zachte kant: houding en gedrag.
2. We geven de regie aan degene om wiens leven
het gaat: de bewoner zelf.
3. We werken vanuit drie kernwaarden: betrokken,
duidelijk en ondernemend.
4. ‘We zorgen dat’ in plaats van dat ‘we zorgen
voor’.
5. Bewoners kunnen rekenen op een soepele
overgang tussen verschillende vormen van
zorg, bijvoorbeeld tussen het ziekenhuis, de
woonwijkcentra en de expertisecentra.

Vanuit Treant Care bieden we de plek, zorg,
ondersteuning en behandeling om het mogelijk te
maken dat bewoners hun eigen leven blijven leven.
Deze visie vormt het uitgangspunt in onze keuzes
richting toekomstbestendige zorg in de regio en onze
dagelijkse manier van werken. Bewoners mogen van
ons verwachten dat we tot het uiterste gaan om
dat mogelijk te maken. Dat kunnen we niet alleen.
We werken samen met huisartsen, specialisten,
vrijwilligers, mantelzorgers en collega zorgorganisaties.
We versterken de komende jaren onze schil van
expertise in en rondom de woonwijkcentra zodat
we de benodigde zorg en behandeling daar kunnen
bieden.

18

Wat doen we wel?
•

Werken vanuit nieuw concept van gezondheid

•

Zorgen dat

Wat doen we niet?
•

Medisch model leidend laten zijn

•

Zorgen voor

³ Huber, 2012

Zorgvisie

U leeft uw eigen leven. Waarom zou dat veranderen als u zorg nodig heeft?

Binnen Treant Care zijn uw behoeften en

Vanuit bovengenoemd gedachtegoed streeft

In de benadering wordt door de medewerkers

mogelijkheden leidend voor persoonlijke en

Treant Care ernaar om de zorg zoveel mogelijk

van Treant Care zoveel mogelijk aangesloten

respectvolle zorg. We kijken niet alleen naar

aan te laten sluiten bij uw leefstijl, juist ook in

bij u. Op die manier kunnen wij ons handelen

uw fysieke gezondheid, maar ook naar mentale

het wonen bij ons. Belangrijk vinden wij dat u

afstemmen op u en uw specifieke kenmerken op

functies en beleving. Spiritualiteit, zingeving,

zo veel mogelijk uw eigen woning inricht. Uw

dit specifieke moment. Om dit te kunnen doen, is

kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke

nieuwe woonplek wordt daardoor vertrouwd en

het belangrijk dat onze medewerkers zich kunnen

participatie en dagelijks functioneren zijn hiervoor

eigen.

inleven in u. Het (leren) kennen van u is dan ook

belangrijke pijlers.

In de openbare ruimten creëren wij een

essentieel om goede zorg te kunnen leveren.

Wanneer u bij ons komt wonen, kijken we

herkenbare en veilige omgeving voor u. De

U kunt rekenen op vakmanschap. Een

samen met u naar uw persoonlijke behoeften en

locaties beschikken daarom over bijvoorbeeld

empathische, echte en onvoorwaardelijk

mogelijkheden. Onze kennis en expertise sluiten

een winkeltje, kapper, café en restaurant. We

accepterende houding is hier voorwaarde voor,

we aan op uw wensen. We streven ernaar dat

dragen zorg voor een scala aan sociale, culturele

samen met een deskundige en professionele

u, ondanks alle veranderingen, zoveel mogelijk

activiteiten, vaak in verenigingsverband. Niet

benadering. We zoeken voortdurend naar een

uw eigen leven kunt voortzetten op een manier

alleen voor u, maar ook voor uw naasten en voor

balans hiertussen. De rol van uw naasten en

die bij u past en bij hoe u dit gewend was. We

mensen van buitenaf, uit de wijk.

vrijwilligers is hierbij ook belangrijk.

Dit betekent dat we u samen met uw naasten

Binnen Treant Care staat het wonen voorop.

Treant Care streeft voortdurend naar een optimaal

aanmoedigen om actief na te denken wat u wilt.

Herkenbaarheid van de omgeving is in en om de

woonklimaat voor de bewoners en een optimaal

We gaan samen op zoek naar de mogelijkheden.

locaties van Treant Care een belangrijke factor:

werkklimaat voor de medewerkers.

stimuleren u waar mogelijk eigen regie te voeren.

alles is zodanig ingericht dat de functie van de
ruimte duidelijk is.
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Gerda aan het woord...
Vertel eens wat meer over jezelf

Hoe verder?

Ik ben Gerda en heb mijn hele leven in Zuidwolde

Ik ben erg op mezelf en wil anderen niet tot last zijn.

gewoond, samen met Johan. Tot mijn grote verdriet

Nu ik een paar weken in het Tonckenshuys woon om

is hij een aantal jaren geleden overleden. We hadden

aan te sterken, voelt dit ook als een fijne plek. Ik heb

het altijd fijn samen en alles goed voor elkaar. Na zijn

mijn eigen appartement en ze zijn zo aardig geweest

overlijden ben ik in ons huis blijven wonen. Dat was

om mijn kat en een paar spullen uit mijn huis over te

niet altijd makkelijk. Maar het was ook vertrouwd en de

brengen. We zijn nu samen aan het kijken of ik terug

herinneringen zijn me erg dierbaar. Sindsdien waren de

kan naar huis of in het Tonckenshuys blijf wonen. Aan

buren een belangrijke steun voor mij.

dat idee moet ik nog wel erg wennen. Maar ik voel
me steeds beter en hoef me niet overal meer zorgen

Waarom ben je nu bij Treant?

om te maken. Dat geeft ook een gerust gevoel.

Ik kan het me niet goed meer herinneren. Ik wilde een
vaas uit het keukenkastje pakken en lag ineens op de
grond. Er was iets gebroken in mijn been, dat voelde ik
direct. Ik heb lang moeten wachten op hulp. Gelukkig
heeft de buurvrouw alarm geslagen toen ze mij hoorde
roepen. In het ziekenhuis hebben ze goed voor me
gezorgd. Ik voelde me erg zwak en moest geopereerd
worden. Daarna kon ik niet meteen naar huis, maar er
was wel een plek vrij in het Tonckenshuys. Daar woon ik
nu, vlakbij mijn oude huis.
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Ambities

Treant Care is én blijft er vooral voor
ouderen in Drenthe met een zorgvraag

De klantvraag

De mensen waar we het voor doen: Zwaantje, Piet & Annie, Gerda, Jannie, Harm en Bob

We hebben gekeken naar onze huidige
bewonersgroepen binnen Treant Care en
de landelijke en regionale ontwikkelingen.
In onze regio neemt het aantal ouderen
de komende jaren toe. Landelijk zien we
ontwikkelingen waarbij mensen langer
thuis blijven wonen. In onze regio zien
we nog steeds een vrij grote behoefte aan
intramurale zorg in de laatste levensfase.

We verwachten vanuit onze analyses dat
de klantvraag richting Treant de komende
jaren minimaal gelijk blijft. De zorgvraag
waarmee mensen naar Treant Care
komen zal waarschijnlijk in complexiteit
toenemen.
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Ik ben blij dat ik hier ben, in mijn
eigen woning, met gezelligheid van
mensen om mij heen.
Bewoner Treant Care

Klantvraag

1. Ouderen met een zorgvraag
Anno 2017 bieden we van vanuit Treant Care
ruim 1300 woonplekken aan onze primaire
doelgroep: ouderen met een zorgvraag. Daarnaast
bieden we zorg aan ouderen in de wijken daar
omheen. Wij zijn én blijven er voor deze, veelal
kwetsbare, ouderen in de regio. Wij willen hen
elke dag goede, bereikbare en betaalbare zorg
en ondersteuning bieden; zorg die bij hen past.
Daarmee maken we het mogelijk dat zij hun eigen
leven kunnen blijven leiden.
Wij kennen de bewoners en hun karakteristieken
goed. Zij zijn leidend voor de keuzes die we maken
en richting die we opgaan als organisatie. Onze
grootste bewonersgroepen zijn door middel van
zeven fictieve personen in beeld gebracht. We
hebben ze voor de herkenbaarheid een naam
gegeven. Op de volgende pagina maakt u kennis
met ze.

2. Bewoners met behoeften
aan specialistische vormen van
behandeling en zorg
Daarnaast zijn er (groepen) bewoners met
specialistische, complexe zorgvragen waar we
als Treant Care ook een plek voor bieden, soms
tijdelijk, soms structureel. Denk bijvoorbeeld aan
mensen met psychiatrische, maatschappelijke
en sociale problemen. Soms betreft dit ook een
jongere doelgroep. Op onze specialistische locatie
Veltman zijn we hier goed op ingericht, zowel
qua huisvesting als qua deskundigheid van onze
medewerkers.
Op dit moment bieden we soms ook zorg aan
bepaalde doelgroepen omdat zij elders niet terecht
kunnen, bijvoorbeeld mensen met een nietaangeboren-hersenafwijking. Dat willen we niet
langer doen. We vinden dat we onvoldoende in
staat zijn om deze bewoners de zorg te bieden
die zij nodig hebben. We spannen ons in om
dergelijke problemen in het aanbod in de regio bij
de juiste partijen te adresseren en denken mee
over passende oplossingen, gericht op goede,
bereikbare en betaalbare zorg in de regio.

Wat doen we wel?
•

Ouderen met zorgvraag

•

Specifieke groepen bewoners met een
complexe, specialistische zorgvraag, waar we
expertise voor hebben binnen Treant Care

Wat doen we niet?
•

Ouderen die willen wonen (zonder zorgvraag)

•

In de toekomst zorg bieden aan doelgroepen
omdat zij elders niet terecht kunnen
(zoals jongeren met een niet aangeboren
hersenafwijking)
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Klantvraag

De persona’s vertegenwoordigen de bewonersgroepen binnen Treant Care.
Tussen haakjes staat hoe deze groepen op dit moment verdeeld zijn over onze populatie.

Gerda
(5%)

Jannie
(10%)

Zwaantje
(34%)

Piet en Annie
(17%)

Gerda is 86 jaar. Ze is

Jannie is 82 jaar en

Zwaantje is een

Piet en Anne, 80 en

Harm is 76 jaar. Hij is

Bob is 42 jaar

weduwe en huisvrouw.

heeft overgewicht.

vrouw van 86 jaar

82 jaar. Piet heeft

gescheiden en heeft

en heeft een

Gerda woont al 40

Jannie is weduwe en

met alzheimer. Ze

een CVA gehad en

twee kinderen. Harm

alcoholverslaving en een

jaar in haar eigen

heeft één dochter

heeft samen met haar

daardoor ernstige

is zijn hele leven

persoonlijkheidsstoornis.

huis. Ze had zichzelf

in het buitenland.

man 6 kinderen die

cognitieve problemen.

bouwbakker geweest.

Hij is gescheiden en

verwaarloosd en lag

Ondanks dat heeft

veelal overbelast zijn.

Annie vindt het lastig

Harm zit in een rolstoel

dakloos. Hij heeft een

drie dagen op de grond

ze een groot sociaal

Zwaantje is boerin van

om hier mee om te

en heeft sinds kort een

onverzorgd uiterlijk en

na een vervelende

netwerk. Vorige maand

huis uit. Zwaantje is

gaan. De liefde voor

stoma.

financiële problemen.

val. Ze zorgt met veel

is Jannie gevallen;

vaak angstig en erg in

elkaar is nog groot

Bob had voorheen een

liefde voor haar kat.

ze heeft haar heup

zichzelf gekeerd.

en daarom wilden ze

groot netwerk, maar die

graag samen blijven

is hij in verloop van tijd

wonen.

kwijt geraakt.

gebroken.
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Harm
(29%)

Bob
(5%)

Ambities

Met zorg wonen in de wijk,
specialistische behandeling altijd dichtbij

Diensten

Dit mogen de bewoners van Treant Care verwachten
De kwetsbare ouderen in onze regio
hebben behoefte aan zorg die gekenmerkt
wordt door aandacht, veiligheid en
vakmanschap. Ze willen de zekerheid dat
er op het moment dat het nodig is goede,
bereikbare en betaalbare zorg beschikbaar
is.

en in een straal van 10 minuten daaromheen. Dit

blijven leiden in hun woning. We bieden een veilige

betekent dat we wijkverpleegkundige zorg leveren

plek met goede basiszorg. Daarnaast verbinden we

voor zover dat op doelmatige wijze binnen deze

ons meer met de wijk. Dat doen we om bewoners

straal te realiseren is. De zorg daarbuiten wordt

van onze woonwijkcentra zo lang mogelijk gebruik te

geboden door goede andere partners, bijvoorbeeld

laten maken van allerlei faciliteiten, zodat ze prettig

Icare. Dit betekent dat Treant Care zich niet op

wonen.

wijkverpleegkundige zorg in de totale regio gaat
richten. Treant Care biedt ook geen huishoudelijke

We focussen op drie belangrijke elementen in onze

Wij blijven doen waar we goed in zijn, namelijk het

hulp. Deze keuzes hangen samen met doen waar we

diensten:

bieden van een woonomgeving met zorg, aangevuld

goed in zijn en het streven naar doelmatigheid.

1.

2. Specialistische behandeling altijd dichtbij

met de mogelijkheid voor specialistische behandeling.
We concentreren ons aanbod in de woonwijkcentra

Fijn en veilig wonen

De specialistische behandeling brengen we dichterbij
de bewoners, zodat zij hun eigen leven kunnen
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3. Samen in de wijk

Diensten
Wonen met zorg bij Treant Care
Binnen Treant Care wonen bewoners in een eigen woning. Dat kan

1. Fijn en veilig wonen

zijn op één van onze locaties of in hun eigen huis in een straal van

Ieder mens maakt graag zijn of haar eigen keuzes.
Dat verandert niet als men ouder wordt en er
een zorgvraag ontstaat. Treant biedt kwetsbare
ouderen in de regio de mogelijkheid om binnen
een woonwijkcentrum door te kunnen gaan met
het leven zoals zij dat wensen.
Treant Care biedt, binnen een woonwijkcentrum,
individuele woningen aan ouderen die naast een
woonwens een zorgvraag hebben. Treant Care
voorziet in de behoefte van ouderen aan de
veiligheid van een prettige woonplek. We kijken
altijd naar het totale leven van de bewoners.
We zijn er voor de goede zorg en voor het
welbevinden.

•

Een complex van woningen;

•

Een serie geschakelde woningen;

•

Een eigen huis in de wijk rond een Treant locatie (binnen een

10 minuten daar om heen. Er zijn verschillende varianten:

straal van 10 minuten).

Om in aanmerking te komen voor een woning bij Treant Care dient
de bewoner te beschikken over een zorgvraag met bijbehorende
financiering:
•

een ZZP-indicatie of

•

een indicatie voor Eerstelijnsverblijf of

•

een indicatie voor Beschermd Wonen of

•

een indicatie voor Geriatrische Revalidatie of

•

een indicatie voor extramurale zorg (Volledig Pakket Thuis,
Modulair Pakket Thuis of wijkverpleging).

Onze verzorgenden, verpleegkundigen,
activiteitenbegeleiders, schoonmakers en overige
medewerkers bieden verzorging, verpleging,
ondersteuning, behandeling, gastvrijheid en
woonservices. Zij zijn ontzettend belangrijk in
de dagelijkse zorg voor de bewoners. Vanuit de
dialoog met de bewoners en hun verwanten
houden we aandacht voor hun wensen en
behoeftes. We leggen afspraken vast en komen
deze na.

Voor alle bewoners van Treant Care geldt dat zij een zorgvraag
hebben en daartoe een geïndiceerd recht op zorg hebben. We
bieden hiervoor passende zorg en behandeling. Behandeling kan
nodig zijn voor psychische en lichamelijke klachten. De behandeling
wordt geleverd door de huisarts in combinatie met een schil van
behandelaren. Ook de Specialist Ouderengeneeskunde kan een rol
spelen in de behandeling, met name als de ernst van de klachten
toeneemt.
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Diensten

2. Specialistische behandeling altijd dichtbij
Naast de woonwijkcentra levert Treant Care,
in samenwerking met Treant Ziekenhuiszorg,
medisch specialistische behandeling. Dat doen
we vanuit Treant Care op drie manieren: in en
rondom de woonwijkcentra, via kortdurend verblijf
in een expertisecentrum en in een beschermde
woonvorm voor mensen met psychiatrische
problemen. Onderstaand beschrijven we deze drie
varianten. In bijlage 1 is een uitgebreid overzicht
van de verschillende diensten van Treant Care
opgenomen.

a. Specialistische behandeling in en rondom
de woonwijkcentra
De behandelschil rond een woonwijkcentrum
bestaat uit een vaste groep behandelaren
die niet alleen een relatie opbouwen met de
bewoners maar ook met de zorgmedewerkers.
Het contact tussen de eigen behandelaren en
de zorgmedewerkers is laagdrempelig zodat
we vroegtijdig veranderingen in het leven van
bewoners signaleren en daar de zorg op kunnen
aanpassen.

De behandelschil van een woonwijkcentrum
maakt onderdeel uit van een locatie. Hiërarchisch
worden de leden van het behandelteam door
een hoofd behandeling aan gestuurd. Binnen de
vakgroep is ruimte voor kennis optimalisatie en
expertise ontwikkeling. Behandelaren kunnen uit
doelmatigheidsoverwegingen op meerdere locaties
worden ingezet. Belangrijk is dat de behandelaars
in hun manier van werken verbindend zijn richting
bewoners en medewerkers in de woonwijkcentra.
Met deze behandelschil geven we de bewoners
toegang tot specialistische behandeling dichtbij
huis. Specifiek aandachtspunt is dat we op
alle locaties ook goede palliatieve zorg bieden,
zodat bewoners - zo lang dat op een goede en
verantwoorde wijze kan - thuis in hun eigen
woning op een waardige manier, met goede zorg,
ondersteuning en behandeling kunnen overlijden.
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Diensten

b. Kortdurend verblijf in een
expertisecentrum
Het expertisecentrum wordt gekenmerkt door het
tijdelijk verblijf van cliënten. Nadrukkelijk wordt
hier gesproken over cliënten in plaats van over
bewoners; het verblijf heeft namelijk een tijdelijke
karakter. Het verblijf is gekoppeld aan een zorgpad
of behandeltraject. Binnen het expertisecentrum
worden verschillende cliëntengroepen behandeld in
het kader van:
• Geriatrische revalidatie
• Observatie en diagnostiek
• Hoog complexe crisisopvang (reguliere
eerstelijns verblijf of respijtzorg kan ook in de
woonwijkcentra worden geboden)
• Pulmonale en cardiale zorg
• Palliatieve zorg voor mensen die niet thuis
willen overlijden;
Een vast team van specialistische behandelaren
verleent zorg en behandeling aan deze specifieke
cliëntengroepen Zij werken kortdurend en intensief
met deze cliënten. Samenwerking met de Cure
wordt nadrukkelijk gezocht. Met behulp van
zorgpaden realiseren we een vloeiende overgang

van zorg en behandeling. Hoofdbehandelaarschap
en aansturing van behandelaren wordt nog nader
uitgewerkt. Bij uitbreiding met klinische revalidatie
bedden komt de revalidatie arts nadrukkelijk in
beeld.
Het is een centrum dat een zeer goede verbinding
heeft met het ziekenhuis. De huisvesting is gericht
op tijdelijk verblijf. Er zijn veel mogelijkheden voor
oefening en therapie. De omgeving stimuleert
activatie en herstel. Er is een aparte afdeling
gericht op observatie en diagnostiek waarbij
structuur, herkenbare vormen en inrichting
ondersteunend zijn. Het dagprogramma is
primair gericht op behandeling. De voorlopige
ontslagdatum is een belangrijk richtpunt in de
behandeling. Door de ziekenhuisverplaatste zorg
te concentreren is het voor specialisten in het
ziekenhuis haalbaar de benodigde ondersteuning te
bieden in het expertisecentrum.
Omdat het verblijf in het expertisecentrum gericht
is op tijdelijkheid is er geen verbintenis met
de wijk noodzakelijk. Cliënten maken gebruik
van voorzieningen in het expertisecentrum.
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Dit in tegenstelling tot het woonwijkcentrum
waar de interactie tussen de woonplek en de
omgeving(wijk) een belangrijke manier is om de
bewoner te laten participeren in de samenleving
en zoveel als mogelijk zijn eigen leven te laten
leiden.

c. Veltman: specialistisch woonzorgcentrum
Veltman is een beschermde woonvorm voor
mensen met psychiatrische, maatschappelijke
en sociale problemen. Met passende zorg en
begeleiding helpen we hen om zo goed als
mogelijk zelfstandig te functioneren en hun gevoel
van eigenwaarde te vergroten. We bieden binnen
deze setting voor bewoners gespecialiseerde zorg
en behandeling; wij zijn hier goed voor toegerust.
Deze voor hen en voor ons waardevolle variant van
zorg willen graag blijven bieden, ondanks dat het
geen kernactiviteit van Treant Care is. Voorwaarde
bij dit aanbod is dat de inhoudelijke vraag naar dit
aanbod blijft bestaan en dat het financieel dekkend
gerealiseerd kan worden.

Diensten

3. Samen in de wijk
We faciliteren partijen om voor de bewoners
voorzieningen in de directe omgeving van hun
woning te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan een
winkeltje, een kapper en een kaartvereniging.
Het woonwijkcentrum als concept zorgt voor een
blijvende maatschappelijke verbinding met de wijk
en woonomgeving van de individuele bewoners.
We verbinden mensen en initiatieven in de wijk
met de bewoners.
Ieder mens is, ongeacht zijn of haar levensfase,
van waarde. We vinden het daarom belangrijk
dat bewoners van Treant Care een waardevolle
bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.
De woon- en leefomgeving passen we daarop
aan. We bieden bijvoorbeeld ‘shop-in-shop’
mogelijkheden aan waar zowel bewoners van
Treant als buurtbewoners gebruik van maken. Ook
stellen we onze ruimtes beschikbaar voor lokale
verenigingen en voorzieningen. Bewoners willen en
kunnen van betekenis zijn. Daar geven we graag
met elkaar invulling aan.

Wat doen we wel?

Wat doen we niet?

•

•

Mogelijk maken dat mensen thuis kunnen
blijven wonen, ook als hun zorgvraag toeneemt

•

•

Behandelaars op afstand

omgeving vormen)

•

Wijkverpleegkundige zorg buiten een straal van

Team met behandelaars werkt dedicated op een

10 minuten rond Treant locatie
•

Wijkverpleegkundige zorg binnen een straal van
10 minuten rond Treant locatie

•

locatie als de zorgvraag toeneemt

(zolang zij geen gevaar voor zichzelf en/of hun

woonwijkcentrum
•

Bewoners laten verhuizen naar een andere

Samenwerken met thuiszorgaanbieders
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Zelf faciliteiten aanbieden op onze locaties
(zoals een winkeltje, kapper)

•

Concurreren met thuiszorgaanbieders

Jannie vertelt...
Wie ben je?

een eigen kamer en badkamer en kan hier elke dag

Ik ben Jannie, ben 72 jaar en woon in Borger. Ondanks

mijn oefeningen doen onder begeleiding van de

dat mijn man vier jaar geleden is overleden heb ik nog

therapeuten.

steeds een heel actief leven. Ik ga weekendjes weg met
vriendinnen, geniet van mijn kleinkinderen en woon in

Hoe verder?

een gezellig wijkje waar ik veel mensen ken. Ik heb een

Samen met de therapeuten werken we aan de doelen

fijn appartement en doe regelmatig vrijwilligerswerk bij

in mijn behandelplan. Natuurlijk wil ik zo snel mogelijk

het pannenkoekenrestaurant vlakbij, als gastvrouw.

weer naar huis. Maar ik ben niet zo fit meer en wil
niet overal een beroep doen op anderen. Mijn huisarts

Wat is er gebeurd?

is ook betrokken en zal wanneer ik thuis ben mijn

Vorige week ben ik gestruikeld tijdens het boodschappen

contactpersoon blijven. Waarschijnlijk krijg ik nog wat

doen. Ineens lag ik op straat. Met de ambulance ben

extra ondersteuning van de thuiszorg en mijn dochter

ik naar het ziekenhuis gebracht. Daar constateerde

kan op afstand gelukkig veel betekenen.

de artsen dat ik mijn heup gebroken had. Nu heb ik
een nieuwe heup en revalideer ik in het expertise
centrum bij Treant. Omdat er geen lift in mijn
appartementencomplex is en ik nog erg onzeker ben,
verblijf ik tijdelijk in het expertisecentrum. Het is fijn
dat Treant deze mogelijkheid biedt. Daarnaast is het
hier een stuk gezelliger dan in het ziekenhuis. Ik heb
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Randvoorwaarden

Oplossingen nodig voor grote issues op de
arbeidsmarkt; innovatie noodzakelijk

Medewerker en
organisatie

Betrokken en gekwalificeerde medewerkers maken goede zorg mogelijk

Ons werk is mensenwerk. De bewoners
hebben recht op uitstekende zorg waarbij
we altijd optimaal rekening houden met
de eigen keuzes die mensen maken.
Dat uitgangspunt is wat leidend is in ons
professionele handelen. Dit betekent voor
ons dat we volgend zijn in het leven van
bewoners, die zich thuis voelen bij ons en
zichzelf kunnen zijn. Als de bewoners ons
dit teruggeven, is dat wat ons trots maakt
als professional. Dat maakt ons trots op de
organisatie die we als Treant Care zijn.

Inwoners van de regio Drenthe hebben recht op

Treant Care heeft een ultieme uitdaging om goed

goede, bereikbare en betaalbare zorg. In de regio

gekwalificeerde medewerkers te (blijven) binden,

van Treant Care is er sprake van dubbele vergrijzing:

die goede zorg en professionele begeleiding

onze bewonersgroep wordt steeds ouder en

gestalte kunnen geven. We kiezen een aanpak

tegelijkertijd vergrijst de beroepsbevolking in onze

met vijf pijlers.

regio. Dit brengt een veelsoortige problematiek met
zich mee en stelt eisen ten aanzien van de kwaliteit
van onze medewerkers (vakbekwaamheid) alsmede
de kwantiteit (beschikbaarheid) van potentiële
medewerkers om passende zorg te verlenen.
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De regionale arbeidsmarkt
vraagt om logo-loze samenwerking.
Frank van der Linden, lid Raad van
Bestuur Tangenborgh

Medewerker
en organisatie

1. Naar een nieuwe
zorgprofessionaliteit, met hoog
expertiseniveau én aandacht voor
welzijn
Treant Care heeft op dit moment ruim 2500
betrokken medewerkers. Om uitstekende
zorg te kunnen bieden, vanuit onze zorgvisie,
rekening houdend met de eigen keuzes van de
bewoners, gaan we werken aan een nieuwe
zorgprofessionaliteit. Onze houding is open,
denkend in mogelijkheden en oplossingen.
De kunst is het bewaken van de balans tussen
aandacht voor het welzijn, ‘het gewone’, en
ruimte voor expertise. We willen dat bewoners
in de woonwijkcentra vooral fijn wonen en hun
eigen leven leiden. De komende jaren geven we
het gedachtegoed van positieve gezondheid een
plek in onze manier van werken. Expertise in
zorg en behandeling is altijd dichtbij, maar niet
op de voorgrond; het eigen leven leiden en fijn
wonen staat voorop. Het vakmanschap van onze
medewerkers heeft een harde en zachte kant:
vaktechnische handelingen en kennis enerzijds en
houding en gedrag anderzijds.

Ook aan dit laatste besteden we veel aandacht,
want dat blijkt in de praktijk nu juist het verschil te
maken voor de bewoners.
Eigen keuzes en eigen verantwoordelijkheid
zijn essentieel voor het bieden van uitstekende
zorg. We stellen mensen in staat om zelf hun
keuzes te maken. Daarmee hebben ze een eigen
verantwoordelijkheid, met rechten én plichten.
Dit geldt zowel voor bewoners en hun naasten als
voor onze medewerkers. Wij vragen en stimuleren
initiatief en ondernemend gedrag, van mensen die
iets willen bereiken, die resultaten willen boeken.
Voor het werken volgens onze nieuwe zorgvisie
zijn onze drie kernwaarden belangrijk: betrokken,
duidelijk en ondernemend.

2. Verantwoordelijkheid en
eigenaarschap in een lerende
organisatie
We ambiëren binnen Treant Care een lerende
omgeving; waarin we leren van de bewoners en
van elkaar. Door optimale afstemming binnen de
teams en met specialisten om het team heen zijn
we in staat om steeds de passende zorg te bieden,
in aansluiting op de individuele behoeften van
bewoners.
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Dat vraagt van onze medewerkers dat zij
doorlopend gericht zijn op samenwerking en
waardering hebben voor en willen leren van de
specialistische kennis die deskundigen inbrengen.
Medewerkers ondersteunen en coachen elkaar en
hebben waardering voor de visie van de collega.
Onze medewerkers:
• hebben het mensen zich welkom laten voelen
in hun genen;
• zijn en voelen zich zelf verantwoordelijk voor
hun handelen en voor de resultaten;
• werken uitstekend samen;
• luisteren actief, tonen empathie en zijn
zorgzaam;
• zijn vernieuwend, zien kansen en blijvend
doorlopend leren;
• zijn flexibel, denken in oplossingen in plaats
van in problemen.

Medewerker
en organisatie

3. Treant is een aantrekkelijke
werkgever waar je je als (potentiële)
medewerker graag aan verbindt

De organisatie Treant Care
In de kern laten we ons in onze handelswijze

zelforganisatie zijn de teams in staat in

leiden door drie basiswaarden: betrokken,

gezamenlijkheid en op basis van hun eigen

duidelijk en ondernemend. Gastvrijheid en

professionele handelen de juiste keuzes te

respect zijn de waardevolle aanvullingen om

maken en het werk in te richten.

de bewoner eigen keuzes te laten maken.

Randvoorwaardelijk

We nemen initiatief en geven het beste van

De leidinggevende ondersteunt de

onszelf als het gaat om professionaliteit en

medewerker. Dat betekent dat de

dienstverlening. We werken resultaatgericht

leidinggevende zich richt op:

en slagvaardig.

•

het ondersteunen van medewerkers om
initiatieven te nemen;

Onze organisatiestructuur heeft weinig

•

managementlagen. We laten hiermee
zien dat de verantwoordelijkheid voor

medewerkers laten groeien in hun
professionele handelen;

•

het stimuleren van het

de zorg in het primair proces hoort, daar

gemeenschapsgevoel en de

waar het gebeurt. Dit geeft ruimte voor

samenwerkingsverbanden;

zorgprofessionals om hun werk zelfstandig en

Treant Care heeft vele goede en betrokken
zorgprofessionals nodig om de ambities te realiseren.
We hebben als Treant Care onze medewerkers veel te
bieden.

•

het stimuleren en uitdagen van

naar eigen professioneel inzicht in te kunnen

medewerkers om continu mee te

richten. Onze teams zijn samengesteld

denken om het beleid van de eigen

uit medewerkers in diverse functies en

werkomgeving en de organisatie te

functieniveaus, afgestemd op de zorg aan

verbeteren.

bewoners. Met behulp van het principe van
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We creëren een aantal belangrijk randvoorwaarden
voor onze (potentiële) medewerkers:
• De (potentiële) medewerker in onze regio wil
graag continuïteit en zekerheid. Die veiligheid
geeft hen een motivatie om ook innovatief
te zijn en gemotiveerd het werk te doen. We
geven daarom graag meteen een uitzicht op vast
dienstverband waarmee we ons vertrouwen in
de drive van medewerkers tot uiting brengen. Dit
ondersteunen we met een aantrekkelijk pakket
arbeidsvoorwaarden.
• Uit onderzoek blijkt dat een juiste balans in
de combinatie werk en privé belangrijk is voor
medewerkers en is daarmee de uitdaging voor de
toekomst. We bieden daarom mogelijkheden om
onze medewerkers te ondersteunen: kinderopvang
op locaties, ondersteuning bij vestiging in de regio
en extra inspanningen voor werk voor de partner.

Medewerker
en organisatie

Leren en ontwikkelen
De ontwikkelingen binnen de zorg volgen elkaar
snel op, nieuwe technologieën vragen aandacht
en nieuwe methodieken vragen om doorlopende
bijscholing. We investeren hier optimaal in door
een goed pakket aan e-learning-modules en
bij –en nascholing in andere settings. Leren en
professionele ontwikkeling zijn essentieel voor
goede zorg en staan binnen Treant Care nooit ter
discussie.

Toekomstperspectief door mogelijkheden
voor doorstroom
Toekomstperspectief is voor potentiële en huidige
medewerkers van belang. Daarom investeert
Treant in opleidingskansen en -mogelijkheden. We
belonen graag medewerkers die een professionele
vervolgstap willen zetten. Daartoe bieden we
opleidingsprogramma’s en doorlopende leerlijnen
om weer een volgende stap te kunnen zetten in je
loopbaan.

Dat geldt voor alle niveaus; voor verzorgenden
die zich willen ontplooien tot verpleegkundigen
en bijvoorbeeld voor medewerkers die zich binnen
hun vakgebied willen specialiseren. Traineeships
bieden de mogelijkheid om te ontwikkelen naar een
leidinggevende functie. Interessant uitgangspunt
is dat onze medewerkers in dienst zijn bij Treant
Zorggroep en niet bij Treant Care; daarmee willen
we de gezamenlijkheid en de kansen benadrukken.
Door onze opleidingsprogramma’s zijn we in
staat om mensen steeds uit te dagen om het
beste uit zichzelf te halen, te ontdekken waar
verborgen talenten zitten en het plezier van een
leven lang leren te ervaren. We onderzoeken de
mogelijkheden om hiervoor samen te werken met
opleidingsinstituten.
Kortom: Treant Zorggroep biedt medewerkers
volop mogelijkheden om een volgende stap in hun
carrière te maken.
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Toekomstperspectief door vakkennis en
combinatie care-cure
Binnen Treant Zorggroep bieden we bovendien een
unieke combinatie van care en cure. Als complete
Zorggroep leveren we in de regio de zorg die nodig
is. Vanuit deze totale organisatie zijn er bijzondere
ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers. Er
liggen kansen voor medewerkers om een aantal
jaar in de cure en vervolgens een aantal jaar in de
care te werken – en vice versa. We bevorderen dit
ook om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van
opgedane expertise uit andere functies. Daarnaast
is onze expertise op het gebied van behandeling
stevig; binnen vakgroepen versterken we deze
expertise en leren we van en met elkaar.

Medewerker
en organisatie

4. Innovatie in de regionale
arbeidsmarkt

5. Treant Care: zorgaanbieder met
maatschappelijke verantwoordelijkheid

We geloven niet in een concurrentiestrategie ten
aanzien van de arbeidsmarkt. In de regio met
verschillende zorgorganisaties vechten om die ene
goede medewerker leidt niet tot goede, bereikbare
en betaalbare zorg voor alle inwoners. Treant
wil en kan dit niet alleen. We willen in de regio
vooroplopen in het ontwikkelen van innovaties
voor de arbeidsmarktproblematiek. Dit doen we
samen met onze huidige partners en met nieuwe
partners. We geloven dat het creëren van nieuwe
verbindingen, ook buiten de zorg, ons helpt om

Treant Zorggroep staat midden in de samenleving
en is primair een zorgaanbieder. Als grote werkgever
in de regio voelen we een verantwoordelijkheid
voor het leveren van een bijdrage aan een gezonde
arbeidsmarkt. We hebben een divers aanbod aan
werksoorten en daarmee een unieke gelegenheid
om de arbeidsmarkt in onze regio interessant te
maken voor diverse beroepsgroepen:
• jonge mensen die hun carrière willen
opbouwen;

stappen te zetten op dit gebied. Eén van onze
stakeholders noemde bij de ontwikkeling van onze
strategie ‘logo-loze samenwerking’ als kans om
de problemen in de arbeidsmarkt gezamenlijk aan
te pakken. We werken dit graag met elkaar verder
uit. Samen met bijvoorbeeld gemeenten, collegazorginstellingen, onderwijsinstellingen en andere
stakeholders ontwikkelen we graag een interessant
pakket voor werkgelegenheid.

•
•
•

•

de meer ervaren professionals die een volgende
stap willen nemen in hun loopbaan;
nieuwe Nederlanders die gemotiveerd zijn in de
zorg hun bijdrage te leveren;
mensen met een achterstand tot de
arbeidsmarkt die we aan het werk kunnen
helpen;
vrijwilligers die zich in willen zetten voor
bewoners.

Wat doen we wel?

Wat doen we niet?

•

Werken aan een lerende cultuur

•

Zelforganisatie tot doel op zich verheffen

•

Investeren in onze medewerkers

•

Beperkt opleidingsbudget inzetten

•

Samenwerken in de regio ten behoeve van de

•

Concurreren op de arbeidsmarkt

arbeidsmarktproblematiek

•

Medewerkers in dienst bij Treant Care

•

Medewerkers in dienst bij Treant Zorggroep

•

Primair zorgaanbieder zijn met een
maatschappelijke verantwoordelijkheid; goede,
betaalbare en bereikbare zorg realiseren
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Bob vertelt...
Vertel eens wat meer over jezelf

Daar heb ik lang over nagedacht, maar uiteindelijk wel

Ik ben Bob, 42 jaar en kom uit Amsterdam. Ik hou van

dit aanbod geaccepteerd. Na drie maanden voel ik wel

het vrije leven en heb overal en nergens gewoond en

dat het beter met me gaat. Al mis ik ook het echte

van geleefd. Toen ik jong was had ik een vrouw en

vrije leven.

droomden we van een huisje op het strand. We leefden
van de muziek, elke dag was het feest. Nu is het soms

Waar word je blij van?

moeilijk om de dag door te komen. Ik heb wel vrienden

Ik wil weer muziek maken. Dat geeft mijn gevoel

maar die zijn niet altijd goed voor mij geweest. Zo

van vrijheid weer een beetje terug. We hebben een

bestaat mijn leven vooral uit ups- en downs.

vrijwilliger gevonden die, net als ik, gitaar speelt en
een andere bewoner kan aardig piano spelen. We

Wat kan Treant voor jou betekenen?

hebben afgesproken elke week een uurtje muziek te

De GGD heeft mij in contact gebracht met Veltman. Het

maken. Vorige week was de eerste keer, fantastisch!

accepteren van hulp vind ik lastig, maar de laatste tijd

We hadden zelfs publiek. De volgende dag had ik een

was ik niet meer mezelf. Ondanks mijn ingewikkelde

flinke dip, misschien heeft het me toch teveel energie

leven was ik altijd vrolijk en hield ik van mensen om

gekost. Het is dan verleidelijk om weer een biertje

me heen. Maar ik kreeg steeds vaker ruzie en was vaak

te openen. Maar de begeleiding van Veltman is heel

in de war. Hier hebben artsen van het ziekenhuis me

alert en ik voelde me ontzettend gesteund om die

onderzocht. Ze vertelden dat ik Korsakov heb en dat ze

verleiding te weerstaan.

me op deze plek kunnen helpen om hiermee te leven.
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Randvoorwaarden

Nieuw woonzorgconcept vraagt om forse
aanpassingen in het vastgoed

Vastgoed

Keuzes maken en toekomstbestendig investeren

Treant Care heeft de ambitie dat
bewoners hun eigen leven kunnen blijven
leiden. Vastgoed zien we daarbij als een
belangrijk en ondersteunend middel voor
prettig wonen. De kwetsbare ouderen
wonen veilig in een eigen woning, met
vakmanschap dichtbij. We creëren een
blijvende maatschappelijke verbinding met
de wijk en de woonomgeving van
de bewoners.

We willen overal binnen Treant Care een
omgeving realiseren waarin we het nieuwe
concept van gezondheid optimaal vorm
kunnen geven. Om dit op alle Treant Care
locaties te realiseren zijn de komende
jaren investeringen noodzakelijk.
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De sfeer op onze locatie is goed. Het
gebouw is alleen sterk verouderd, er
is behoefte aan een frisse uitstraling.
Medewerker Treant

Vastgoed

Belevingsgericht werken in relatie tot vastgoed

Impact van het gebouw en de inrichting

De mens functioneert per definitie in interactie met zijn

We kijken in geval van onrustig gedrag allereerst naar onszelf en

omgeving. Als de kwetsbare mens bij Treant Care komt wonen,

de omgeving. De omgeving moet, zoals gezegd, herkenbaar zijn,

is het belangrijk dat de inrichting van de locatie en de woning

moet een veilig, vertrouwd en positief gevoel geven. Waar zit

waar iemand woont, past bij zijn belevingswereld. We creëren

iemand? Waar kijkt iemand op uit? Een drukke doorgang of een

een omgeving waarin de bewoner zich zo prettig mogelijk voelt.

mooie tuin?

Dat is de essentie van het zogenoemde belevingsgericht werken.

Ook denken we na over associaties met een gang (leuning en

Met vastgoed en inrichting van een ruimte kunnen we hieraan

linoleum of geen leuning en tegels)? De gang is immers een plek

een belangrijke bijdrage leveren.

waar je nooit verblijft, de temperatuur is lager en de verlichting

De herkenbaarheid van de locatie en de woning heeft invloed

is ‘straat’ verlichting. Allemaal aspecten van het vastgoed die

op het welbevinden van de bewoner. Het streven is om met de

maken dat mensen zo lang mogelijk vast kunnen blijven houden

inrichting van het gebouw zoveel mogelijk positieve associaties

aan de eigen manier van leven. Ook de inventaris is van belang:

van herkenbaarheid, vertrouwdheid en veiligheid op te roepen bij

niet standaard projectmeubelen gebruiken, maar juist eigen

bewoners. Een volle huiskamer kan bijvoorbeeld een associatie

meubelen die passen bij de plek waar je woont en uit een tijd

oproepen van een volle wachtkamer of een drukke verjaardag.

komen die voor de bewoner herkenbaar is.

En dat kan weer voor onrustig gedrag zorgen.
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Vastgoed

Huidig vastgoed kan toekomstige vraag onvoldoende beantwoorden
Omdat de bevolking en de situatie op de
arbeidsmarkt sterk veranderen, ontstaat druk
op de beschikbaarheid en betaalbaarheid van
goede zorg. Vanuit onze strategie wordt daarom
de samenwerking tussen cure en care steeds

de ontwikkelingen en nieuwe strategie aan te
passen. Uiteindelijk draait het om de vraag of het
aangeboden vastgoed door de kwetsbare ouderen
in de regio gewenst is. Willen zij hun eigen leven
leiden in onze woningen?

zowel qua leeftijd, omvang, opzet, locatie in de
regio, zorgaanbod en eigendomssituatie.

belangrijker. Daarnaast geven we met een
nadrukkelijker verbinding tussen care en cure
antwoord op de vraag naar substitutie in de
zorg; vanuit de ziekenhuiszorg naar de eerste-,
anderhalflijns zorg en zorg thuis. Dit heeft effecten
op ons totale vastgoed, bijvoorbeeld een afname in
benodigde ziekenhuiscapaciteit.

Dit vraagt vanzelfsprekend om mogelijkheden om
de vastgoedvoorraad in omvang te kunnen laten
krimpen en groeien, maar ook om duurzaam
vastgoed, waarbij zowel aantrekkingskracht voor
de kwetsbare ouderen, technische duurzaamheid,
lage exploitatielasten en functionele duurzaamheid
gegarandeerd worden. Hiermee kan Treant
Care ook op de lange termijn voldoen aan de
zorgvraag in de regio. Dit draagt bij aan de
toekomstbestendigheid van de organisatie.

functioneel en technisch nagenoeg allemaal aan de
hiervoor gestelde eisen.

In een vastgoedanalyse is de huidige situatie
van het vastgoed van Treant Care in beeld
gebracht. Uitgangspunt bij deze analyse van de
vastgoedportefeuille is de vraagstelling of en hoe
het vastgoed de ambities van Treant Zorggroep
nu en in de toekomst kan ondersteunen en
daarmee voldoende flexibiliteit biedt om zich aan

In deze analyse zijn achtereenvolgens de
functionele, technische en financiële staat van
de 17 locaties van Treant Care beoordeeld. De
vastgoedportefeuille van Treant Care is zeer divers,
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Dit biedt flexibiliteit om (stapsgewijs) vraag en
aanbod bij elkaar te brengen. De locaties voldoen

Treant Care heeft vastgoed zowel in eigendom
als in huur. Voor de komende jaren heeft Treant
Care de voorkeur voor meer huur situaties. Dit
bevordert de flexibiliteit om goed aan te sluiten
op (veranderende) behoeftes van bewoners. Hier
zijn uitzonderingen op mogelijk. Soms is een
ideale locatie bijvoorbeeld alleen in eigendom te
verkrijgen. Ook vanuit financieel perspectief zijn
er overwegingen denkbaar om wel voor eigendom
te kiezen. Dit wordt nader uitgewerkt in het lange
termijn huisvestingplan.

Vastgoed

Nieuwe eisen aan het vastgoed
Bij een optimale inrichting van de zorg staat de
care niet meer op zichzelf. De routing van zorg en
de hiervoor benodigde samenwerking met allerlei
partners bekijken we integraal. De uitwerking
van het vastgoedvraagstuk kan dan ook niet los
gezien worden van het meerjarenbeleid van Treant
Ziekenhuiszorg en de te formuleren regiovisie. Er
wordt een integraal vastgoedperspectief ontwikkeld
voor Treant Zorggroep dat een bijdrage levert aan
het realiseren van doelen vanuit zowel care- als
cure perspectief. Daarbij zijn voor Treant Care drie
zaken van belang:

1. Van strategie naar huisvestingsfilosofie
Met deze nieuwe Treant Care strategie schetsen
we de inhoudelijke visie en ambities voor
de komende jaren. Hierbij horen belangrijke
uitgangspunten voor de huisvestingsfilosofie en
het vastgoed:
• eigen woningen;
• verbinding met de wijk;
• aandacht voor het nieuwe concept van
gezondheid;
• voorzieningen in of dichtbij de gebouwen;
• overal een herkenbare basis én ruimte voor
couleur locale passend bij de context van een
locatie.

Op basis van deze huisvestingsfilosofie kan
beoordeeld worden of de huidige locaties voldoen
en waar aanpassing dan wel vervanging nodig
is. Vraag hierbij is ook hoe we ons vastgoed
verduurzamen.

2. Synergie care en cure
De toekomstperspectieven van care en cure
kunnen niet zonder elkaar. De schil met
expertise en bijvoorbeeld zorgpaden overschrijdt
de oorspronkelijke scheidslijnen tussen beide
zorgbedrijven. We zetten in op integratie van het
zorgaanbod. Ook voor de planvorming van de
huisvesting is dit leidend. Het biedt kansen om
zorg op de juiste plaats te organiseren: uit het
ziekenhuis, naar een expertisecentrum en naar
huis, al dan niet in een woonwijkcentrum.

•

•

Een model om per locatie te beoordelen
of de locatie geschikt te maken is als
woonwijkcentrum
Een veranderplan om in een afgebakende
periode alle woonwijkcentra door te
ontwikkelen naar de gewenste vorm, met
aandacht voor het belevingsgericht werken in
relatie tot het vastgoed.

De grote impact van vastgoed, inrichting en
inventaris maakt dat bij de transformatie van de
woonwijkcentra specifieke expertise nodig is.

Wat doen we wel?
•

krijgen een duidelijk aanbod en open uitstraling
•

3. Profiel per locatie
Op dit moment zijn op diverse locaties grote
verschillen in aanbod, uitstraling en diensten. We
ontwikkelen een herkenbare duidelijke Treant Care
uitstraling op al onze locaties. Vanuit deze nieuwe
strategie ontwikkelen we qua vastgoed een aantal
zaken:

Lang termijn huisverstigingsplan ontwikkelen voor
cure en cure gezamenlijk (integraal)

Wat doen we niet?
•

Locaties in stand houden die niet door te
ontwikkelen zijn tot woonwijkcentrum

•

Als Treant Care een eigen lange termijn
huisvestingsplan ontwikkelen

•
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Investeren in onze locaties: alle woonwijkcentra

Vastgoed in kleine kernen

Annie aan het woord...
De dokter heeft verteld dat Piet een CVA

te spreken op de locatie De Paasbergen.

heeft gehad. Zijn hersenen werken niet goed

We raakten langzaam vertrouwd met deze

meer. Praten is lastig voor hem en hij is snel

plek en de medewerkers leerden ons ook

duizelig. Dat alles is moeilijk. We hebben

kennen. Zij zagen dat mijn zorg voor Piet

echt geprobeerd om in ons vorige huis te

zwaar was. Maar gelukkig ook dat dat we

blijven wonen, het was zo’n fijne plek. Maar

na 50 jaar huwelijk onafscheidelijk zijn.

ik kon de zorg voor Piet niet meer alleen
dragen. Nu we verhuisd zijn gaat het een

Hoe gaat het met jullie verder?

stuk beter met ons beiden, we genieten zo

Ik blijf voorlopig bij Piet wonen in De

goed mogelijk van het leven en van elkaar!

Paasbergen. Natuurlijk is deze locatie
vooral een goede woonplek voor hem.

Hoe zijn jullie bij Treant terecht
gekomen?

Maar ik kan hier vrijwilligerswerk doen,

Sinds Piet onwel is geworden zijn we

bij Piet te kunnen zijn. De verzorgenden,

verschillende keren in de ziekenhuislocatie

verpleegkundigen en ik zijn een hecht

Scheper geweest. Dat was altijd een heel

team geworden, samen houden we Piets

gedoe, omdat ik geen rijbewijs heb. We

gezondheid goed in de gaten. We leven

hebben daarom veel gebruik gemaakt van de

met de dag en omarmen elk fijn moment

mogelijkheid om de artsen en therapeuten

met elkaar.

naar de kapper en het is fijn om elke dag
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Randvoorwaarden

Een strategie gericht op samenwerking:
samen maken we het mogelijk

Stakeholders

Met partners binnen en buiten Treant werken aan goede, bereikbare
en betaalbare zorg in Drenthe

De opgaven in Drenthe kunnen en
willen we niet alleen aanpakken. Het
is onze overtuiging dat we hiervoor
samen moeten werken. Alleen vanuit de
verbinding kunnen we ervoor zorgen dat
we met elkaar de zorg goed, bereikbaar
en betaalbaar houden. We denken en
werken vanuit samenwerking, niet vanuit
concurrentie. Het is belangrijk dat we
elkaar (leren) kennen en weten te vinden.

Dat geldt ook voor onze collega’s in de Treant
ziekenhuislocaties. Met onze collega’s in het
ziekenhuis ontwikkelen we vanuit deze nieuwe
strategie verschillende zorgpaden waarin
de verbinding tussen het ziekenhuis, het
expertisecentrum, de woonwijkcentra en de wijken
daarom heen optimaal vorm krijgt.
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Treant Care gaat in de regio het initiatief nemen voor
een Deltaplan ‘Goede, bereikbare en betaalbare zorg
in Drenthe’, waarbinnen we samenwerken met alle
partners in de regio. Dit Deltaplan focust zich zowel
op de ontwikkelingen qua bevolking en zorg als de
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Stakeholders

Interne samenwerking, binnen Treant
Zorggroep
•

•
•

Binnen Treant Care, zodat we met elkaar alles
in het werk stellen om de bewoners hun eigen
leven te laten leiden.
Tussen care en cure, zodat de bewoners veilig
wonen met expertise dichtbij.
In de hele organisatie, zodat we gezamenlijk
een duidelijk verhaal vertellen aan de
bewoners, onze omgeving en onze partners.

Waar de Drent behoefte
aan heeft is een goede
bereikbaarheid van medische
kennis. Het is onze uitdaging om
die toegang voor de patiënt of cliënt
laagdrempelig te maken. Je zou
medische kennis bijvoorbeeld naar de
Care locaties kunnen brengen.
David Post, Treant Ziekenhuiszorg

Samenwerking met partners
•

•

Met de huisartsen, omdat zij een belangrijke
partner zijn in het realiseren van veilig wonen
met zo nodig inzet van expertise.
Met onze verwijzers en
samenwerkingspartners, waarbij we duidelijk
zijn over wat we als Treant Care wel en niet
bieden, zodat we samen goede, bereikbare
en betaalbare zorg in de regio kunnen blijven
bieden.

Samenwerking vanuit onze maatschappelijke
opgaven
•

•

•

Met onze financiers, zodat we samen
op zoek gaan naar toekomstbestendige
financieringsvormen, over en door schotten
heen.
Met de wijk; zodat we samen met bijvoorbeeld
verenigingen en ondernemers blijvende
maatschappelijke verbindingen realiseren.
Met onze samenwerkingspartners, zodat
we samen aan de slag gaan met de
arbeidsmarktproblematiek.

Wat doen we wel?

Wat doen we niet?

•

•

Verbeteren interne samenwerking, in concrete
projecten en activiteiten

•
•

In verbinding blijven door goed te

Op eigen eiland ‘blijven doen wat we altijd al
deden’

•

Afwachten welke initiatieven er ontstaan om de

communiceren met burgers en stakeholders

maatschappelijke opgaven waar we in de regio

Voorop lopen in samenwerking t.b.v. de

voor staan aan te pakken

maatschappelijke opgaven; pilots starten
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Randvoorwaarden

Innovatie: cruciaal voor behoud van goede,
bereikbare en betaalbare zorg

Innovatie

Forse investeringen in innovatie en technologie zijn noodzakelijk

Om goede, bereikbare en betaalbare zorg
te kunnen blijven bieden in de regio is
innovatie noodzakelijk. Technologie is
daarbij voor Treant Care een cruciaal
middel. We kunnen niet zonder!
De afgelopen jaren hebben we hier
onvoldoende in geïnvesteerd; dat betekent
dat we voor een gecombineerde opgave
staan. We versterken onze basis en gaan
hard werken aan innovatie en vernieuwing
in onze organisatie. Dit doen we onder
andere door te investeren in een aantal
relevante technologieontwikkelingen.

Innovatie is cruciaal in onze strategie. Dankzij

overal op een makkelijke en snelle manier het

technologie is het bijvoorbeeld steeds beter mogelijk

administratieve deel van hun werk kunnen uitvoeren,

voor de bewoners om zo lang mogelijk hun eigen,

houden ze meer tijd over voor aandacht voor

onafhankelijke leven te blijven leven. We zijn

bewoners.

ervan overtuigd dat technologie bijdraagt aan de
cliëntveiligheid en de cliënttevredenheid.

Met een focus op innovatie en in het bijzonder de

Technologie zien we daarnaast als belangrijk middel

inzet van technologie willen we oplossingen zoeken

voor de tevredenheid van onze medewerkers. Ook

voor de problemen die ontstaan doordat Drenthe

helpt technologie onze medewerkers om hun vak

een krimpregio is. Voor nieuwe medewerkers willen

zo goed mogelijk te beoefenen. We zijn dankzij

we een interessante werkgever zijn, technologie

onze informatiesystemen nog beter in staat om

kan daarbij een waardevol en interessant aspect

professioneel te handelen en methodisch te werken.

zijn. Investeren in innovatie en technologie kunnen

Dankzij een simpele app kunnen onze medewerkers

we niet alleen, dat moeten we doen samen met

bijvoorbeeld veiliger medicijnen uitdelen. Als zij

partners.
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Technologie helpt ons bij...

Maar altijd...

Innovatie

We werken aan de hand van deze vier
stappen toe naar innovatie en technologie
als cruciale basis in onze zorg voor
bewoners en onze rol als werkgever:

Slimmer

Problemen

Keuzes maken

In contact staan

werken

signaleren

en regie houden

met elkaar

Persoonsgericht

3. Technologie in onze dagelijkse zorg

4. Start van een innovatieplatform

Met behulp van technologie zijn we in staat om de

We geloven dat innovatie ontstaat als je daar ruimte

dagelijkse zorg en ondersteuning rondom bewoners

voor biedt. Innovaties in ons vakgebied zijn cruciaal

nog beter te organiseren. Goede informatie-

om de komende jaren antwoord te geven op de

1. De basis op orde

uitwisseling helpt bijvoorbeeld in het multidisciplinair

uitdagingen in onze regio. We creëren ruimte voor

We staan qua technologische ontwikkelingen binnen

werken. We verminderen de werkdruk van

het ontwikkelen en ontdekken van innovatie door

Treant Care op achterstand. We zorgen er versneld

zorgmedewerkers en vergroten we de eigen regie

de start van een innovatieplatform. Daar verbinden

voor dat dit in orde komt. Dit betreft bijvoorbeeld

van bewoners door goed gebruik te maken van

we de kennis van Treant Care met mensen en

wifi faciliteiten en toegang tot alle systemen. Op die

technologische innovaties. We zijn steeds beter in

organisaties van binnen en buiten. We zetten in

manier realiseren we een solide technologische basis

staat om het leven in beeld te brengen met behulp

op interessante partnerships met bijvoorbeeld

binnen Treant Care.

van technologie, zonder inbreuk te doen op privacy.

technologie opleidingen en ICT partners.

Zo kunnen we mensen met dementie ondersteunen

2. Treant Care vervult een voortrekkersrol op
het gebied van innovatie in de zorg

en er voor zorgen dat zij zo lang mogelijk thuis
kunnen blijven wonen.
Wat doen we wel?

We ontwikkelen een visie op en een aanpak voor de
toepassing van technologie om de zorg en het leven

Technologie kan ons ook helpen in het

van de bewoners te ondersteunen. Daarbij hebben

samenwerken, bijvoorbeeld tussen Treant Care en de

we specifieke aandacht voor de uitdagingen in onze

ziekenhuislocaties. Ruim 80% van de bewoners van

regio. Innovatieve oplossingen helpen ons om een

Treant Care maakt gebruik van ziekenhuiszorg. Een

aantrekkelijke werkgever te zijn. Hiervoor kijken we

praktisch en compact zorg- / behandelplan is van

nadrukkelijk ook buiten de zorgsector. We laten ons

grote meerwaarde voor onze professionals, bewoners

inspireren, zoeken nieuwe verbindingen en zijn bereid

en het netwerk. Kortom, we laten de komende jaren

te investeren. We besteden speciale aandacht aan

technologie ons meer en meer ondersteunen in onze

de samenwerking met het onderwijs, bijvoorbeeld de

dagelijkse zorg.

•

Actief op zoek naar kansen en mogelijkheden
op het gebied van innovatie en technologie om
vraagstukken in de zorg op te lossen

•

Investeren in basis op orde

Wat doen we niet?
•

Afwachten wat er aan mogelijkheden op gebied
van technologie ontstaat, volgend zijn

•

Onvoldoende middelen vrijmaken om basis op
orde te maken

Mbo- en Hbo-instellingen in de regio.
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De ervaringen van Harm
Vertel eens wat meer over jezelf

nog maar op bed liggen. Mijn kinderen hebben toen

Mijn vader was een boer, we hadden zo’n 120 koeien

samen met de huisarts actie ondernomen. Samen

op het land staan. Mijn moeder huisvrouw en met

zijn we op zoek gegaan naar een betere woonplek.

zes kinderen (allemaal jongens) had ze d’r handen vol

Inmiddels woon ik bij Treant, op de locatie Het

aan ons. Ik hou van buiten zijn. “Hard werken wordt

Ellertsveld. Daar hebben ze er ook voor gezorgd dat ik

beloond!” zij mijn vader altijd en dat deed ik dan ook.

een elektrische rolstoel kreeg, waardoor ik weer vaker

Ik ben jong getrouwd en al snel kregen we kinderen.

naar buiten kan. Dat doet me ontzettend goed!

Nu ik daarop terug kijk had ik beter wat rustiger aan
kunnen doen. Na 10 jaar zijn we gescheiden, sindsdien

Wat vind je prettig bij Treant?

woon ik alleen. Mijn kinderen en kleinkinderen zie ik

Ik heb veel contact met medebewoners, sommige ken

graag maar ze wonen niet dichtbij en ik kan, door mijn

ik zelfs nog van vroeger. Dan drinken we samen een

rolstoel, niet gemakkelijk reizen.

jenevertje in de tuin en halen we oude herinneringen
op. Elke dag maak ik een ommetje in mijn rolstoel.

Waar woon je?

Daarnaast heb ik goed contact met de verzorgenden

Ik had een klein huisje aan de rand van het dorp. Maar

en verpleegkundigen, zij zijn er als dat nodig is. Dat

fysiek ging ik op een gegeven moment snel achteruit.

geeft een gerust gevoel. Het is een fijne plek om te

De geest wilde nog wel, maar mijn gewrichten zijn

wonen en te weten dat ik hier écht oud kan worden.

letterlijk versleten. Ik kon geen boodschappen meer
doen zonder pijn. Dan kan je niets meer en wil je alleen
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Randvoorwaarden

Bewust investeren in Treant Care
en de regio

Financien

Uitgangspositie Treant Care is solide; bewust investeren maakt
nieuwe strategie haalbaar

De huidige financiële situatie van Treant
Care is solide. Dit is een mooi vertrekpunt
en biedt ruimte om deze nieuwe strategie
ten uitvoer te brengen. De voorgaande
hoofdstukken laten zien dat we onze
verantwoordelijkheid willen nemen voor
goede, bereikbare en betaalbare zorg in de
regio. Onze financiële analyse laat zien dat
we als Treant Care mogelijkheden hebben
om hier de komende jaren in het juiste
tempo stappen in te zetten.

We staan met onze zorgvisie en deze strategie
voor een aantal grote veranderopgaven. Onze
medewerkers zijn het meest cruciaal; zij kunnen onze
nieuwe zorgvisie vorm geven in de dagelijkse praktijk
van Treant Care. Met name ons vastgoed en de inzet
van innovatie kunnen ons daarbij ondersteunen.
We voorzien dan ook de grootste investeringen op de
volgende drie terreinen:
1. Medewerkers en organisatie: oplossingen nodig
voor grote issues op de arbeidsmarkt; innovatie
noodzakelijk;
2. Vastgoed: nieuw woonzorgconcept vraagt om
forse aanpassingen in het vastgoed;
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3. Innovatie: cruciaal voor behoud van goede,
bereikbare en betaalbare zorg.

De medicatie controle app is een mooi
voorbeeld van innovatiekracht. Bij
kleine zorgorganisaties zie je vaak meer
vernieuwing en innovatie. Wellicht dat de
grootte van Treant maakt dat ze lastig in
beweging komt. Ze doen er zeker wat aan
maar het kan innovatiever.
Elise Boksebeld, Zilveren Kruis Zorgkantoor

Financien

We hebben ten aanzien van onze exploitatie en

We hebben met deze strategie onze core business

investeringen een aantal keuzes gemaakt. We

bepaald en maken keuzes ten aanzien van bepaalde

zijn financieel onafhankelijk en willen dat blijven.

verlieslatende activiteiten. We kiezen er bijvoorbeeld

We spreken binnen Treant Care over ‘goed

voor om buiten een straal van 10 minuten rondom

rentmeesterschap’; we gaan op verantwoorde wijze

onze woonwijkcentra geen thuiszorg meer te

om met de maatschappelijke middelen die aan ons

verlenen. Het aanbod voor de doelgroep van Veltman

beschikbaar gesteld worden. We kiezen voor een

is geen kernactiviteit. Voorwaarde bij dit aanbod

gematigd risico profiel.

is dat de inhoudelijke vraag naar dit aanbod blijft
bestaan en dat het financieel dekkend gerealiseerd

Daarnaast zetten we met onze zorg en diensten

kan worden. Mocht dit in de toekomst veranderen,

in op een brede doelgroep. We bieden met ons

geeft deze strategie richting in onze besluitvorming.

woon- en zorgaanbod namelijk toegang tot meerdere
financiers (naast zorgkantoor ook zorgverzekeraars,
gemeenten en lokale initiatieven). Dit biedt
substitutiemogelijkheden binnen ons zorgaanbod
en/of de indicaties waardoor er flexibiliteit ontstaat

Wat doen we wel?

Wat doen we niet?

binnen de bedrijfsvoering.

•

‘Winst’ uit de vastgoedexploitatie inzetten voor

•

Sparen en ‘geld op de bank zetten’

de zorg

•

Schotten handhaven tussen care en cure

Weloverwogen investeren in onze

•

Doorgaan met activiteiten omdat het historisch

Het verstevigen van de care-cure verbinding heeft
financiële consequenties. Ook verwachten we

•

financiële gevolgen vanuit de herijking van het NHCtarief.

veranderopgaven
•

Inzetten op verschillende financieringsstromen

•

Als partner acteren richting financiers voor
toekomstbestendige zorg (bijv. voor substitutie
en ontschotting)
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zo ontstaan is

Antwoord

Hoe gaan we onze ambities
realiseren?

Aan de slag

Onze veranderagenda voor de komende jaren

In de voorgaande hoofdstukken
beschrijven we wat de ambitie is van
Treant Care: samen goede, bereikbare en
betaalbare zorg in Drenthe realiseren. We
ontwikkelen voor de gekozen strategie een
uitvoeringsprogramma om de ambities te
realiseren.

Voor het realiseren van onze nieuwe strategie is
een aanpak nodig die het mogelijk maakt om door
bestaande structuren heen te organiseren. Onze
ambities op het gebied van medewerkers, vastgoed,
innovatie en stakeholders zijn van invloed op alle
regio’s en locaties én hebben inbreng vanuit al die
onderdelen nodig. Daarom ontwikkelen we een
uitvoeringsprogramma dat door en over regio’s
en locaties heen werkt. De raad van bestuur is
opdrachtgever van het uitvoeringsprogramma en
besteedt aandacht aan communicatie en cultuur
en de samenhang met de regiovisie van Treant
Ziekenhuiszorg.
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De samenwerking met stakeholders is een
kernactiviteit van de raad van bestuur en van groot
belang voor het realiseren van de strategie.
We verbinden de onderdelen in het
uitvoeringsprogramma aan elkaar zodat de
ontwikkelingen elkaar positief kunnen beïnvloeden.
Op deze manier leveren we de komende jaren
met Treant Care en samen met onze stakeholders,
een wezenlijke bijdrage aan goede, bereikbare en
betaalbare zorg in Drenthe.

Aan de slag

We staan voor een grote veranderopgave. Onderstaande figuur geeft deze samengevat weer:

Van 2017

Diensten

•
•
•

Naar 2021

Behandeling op afstand en versnipperd
Behandelaars en expertise onderscheidend in deel van de
locaties van Treant
Dure ziekenhuiszorg

•
•
•

Integrale zorg en behandeling in en rond de woning van de bewoners
Behandelaars dedicated per locatie en stevige expertise die Treant
breed wordt ingezet
Zorg vanuit het ziekenhuis verplaatsen naar eerste-, anderhalflijns zorg
en zorg thuis en/in de woonwijkcentra

Medewerkers
en organisatie

•
•

Medewerkers in dienst bij Treant Care
‘Zorgen voor’; medewerkers die werken vanuit het medisch
model

•
•

Medewerkers in dienst van Treant Zorggroep
‘Zorgen dat’; medewerkers die werken vanuit de zorgvisie van Treant
Care en het gedachtegoed positieve gezondheid

Vastgoed

•
•

Huur en eigendom
Deel van de locaties is herkenbaar als woonwijkcentrum

•
•

Voorkeur voor huur
Alle woonwijkcentra hebben een herkenbare uitstraling

Ad hoc samenwerking met stakeholders
Iedere locatie vertelt een eigen verhaal en heeft eigen
uitstraling

•

Stakeholders

•
•

Stevig samenwerken in de regio om doelstellingen te realiseren
(arbeidsmarkt, maatschappelijke zorg)
Duidelijke communicatie over de diensten van Treant Care,
herkenbare uitstraling

Innovatie

Financien

•
•

•
•

•

•
•

Beperkt aandacht voor innovatie
Low tech organisatie

Schotten tussen care en cure
Korte termijn gestuurd, financieel gezond
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•

Innovatieve organisatie
Een organisatie waar de basistechnologie op orde is en ondersteunt
in het werk
Technologie is onderdeel van de dagelijkse zorg en leven

•
•

Als partner optreden richting financiers
Lange termijn gestuurd, bewust investeringsbeleid

Bijlage 1 Overzicht locaties en diensten

Een overzicht van onze diensten voor Wonen met zorg in de wijk. De kern van onze zorg wordt geboden door verzorgenden, verpleegkundigen en de huisarts:
•

Zwaardere verzorgingshuiszorg voor bewoners met lichamelijke klachten: veilig wonen met intensieve begeleiding en verzorging of intensieve tot zeer intensieve zorg.

•

Veilig wonen met intensieve dementiezorg.

•

Veilig wonen met intensieve dementiezorg en psychiatrische problemen.

Een schil van expertise rond de woonwijkcentra:
Standaard diensten die

Fysiotherapie

Respijtzorg

Om mantelzorgers te ontlasten kan respijtzorg worden

aanwezig zijn

Ergotherapie

Eerstelijns verblijf, laag

ingezet. Iemand verblijft dan tijdelijk in een herstel-

Logopedie

complex

appartement van Treant.

Diëtetiek
Maatschappelijk werk

Wanneer tijdelijk hoog complexe zorg nodig is, kan dit

Psycholoog

Eerstelijns verblijf, hoog

veelal geboden worden in het woonwijkcentrum door de

Activiteiten begeleider

complex

schil van behandelaars.

Ouderen gymnastiek

voorzieningen nodig zijn die opname in een BC of
ziekenhuis noodzakelijk maken. Waar deze grens ligt is

Bewegingsagogie

per locatie verschillend maar die ligt verder dan de huidige

Diensten die (extern)

Bekken therapeut

inzet van de WWC.

ingezet kunnen worden

Oedeemtherapeut
Opticien

Iedereen mag overlijden in de eigen woning. Wij zorgen er

Audioloog

voor dat dit professioneel wordt begeleid.

Podoloog

Eerstelijns verblijf, palliatieve

Schoenmaker

zorg

Instrumentmaker

Laag complexe revalidatie voor bewoners van het
woonwijkcentrum bieden we in het woonwijkcentrum, als

Apotheker

Revalidatie GRZ/ Eerstelijns

vorm van eerstelijns verblijf. Na bijv. een ziekenhuisopname

Mobiliteitsadviseur

Verblijf

voor een heup of knie gaat iemand terug naar het

Notaris

woonwijkcentrum voor herstelzorg en revalidatie. Als

Kapper

een bewoner van het woonwijkcentrum bijv. een CVA
doormaakt, hangt het af van de ernst of de juiste zorg
en behandeling in het woonwijkcentrum te bieden is.
Soms moet dan tijdelijk uitgeweken worden naar het
expertisecentrum.

Kortdurend verblijf in een expertisecentrum

Eerstelijnsverblijf hoog

Wanneer een cliënt vanuit het ziekenhuis tijdelijk hoog

Ziekenhuis verplaatste

Er zijn verschillende groepen cliënten die baat hebben bij

complex

complexe zorg nodig, is verblijf in het expertisecentrum

klinische zorg

tijdelijke ziekenhuis verplaatste klinische zorg:

passend. Na een herstelperiode kan de cliënt naar huis

•

(indien nodig met zorg) of naar een woonvorm als de

trainingsprogramma

zorg ontoereikend is in de thuissituatie.
Eerstelijns verblijf,

Er zijn situaties waarin iemand er voor kiest om niet

palliatieve zorg

thuis te willen overlijden. Hiervoor is een speciale

Longpatiënten: instellen op nieuwe medicatie en

•

Cardiologiepatiënten: trainingsprogramma

•

Cliënten met een medicatie programma waarvoor
tijdelijk observatie nodig is

•

Delirante cliënten waarvan het delier moet uitdoven

afdeling in het expertisecentrum.
Op de palliatieve afdeling wordt hoog complexe
medische / verpleegkundige zorg geboden.

Acute zorg en behandeling

Cliënten kunnen 7X24 uur worden opgenomen in
het expertisecentrum. Er is een breed palet aan
behandelmogelijkheden te hebben. Na observatie en

Revalidatie Geriatrische

Het expertisecentrum is een plek voor specialistische

diagnostiek wordt het vervolg bepaald, bijv. revalidatie,

Revalidatie Zorg /

revalidatie, met name voor ouderen. Zo mogelijk ook

terug naar huis met zorg of voorbereiden op wonen in een

Eerstelijns verblijf

volwassenen revalidatie.

woonwijkcentrum.

Bijlage 2 Meerjarenbegroting voor de nieuwe strategie
Vertrekpunt
De huidige financiële situatie van Treant Care is comfortabel. Dit is een mooi vertrekpunt en biedt ruimte
om deze nieuwe strategie ten uitvoer te brengen. Er is wel een aantal kaders essentieel om de financiële
continuïteit blijvend veilig te stellen:
1. De solvabiliteit blijft boven de 27,5%
Om te kunnen beoordelen hoe Treant Care zich financieel ontwikkelt wordt niet alleen naar de balans
en winst- en verliesrekening gekeken. De onderlinge verbanden over een langere periode laten zien
of organisaties in een stijgende of in een dalende lijn zitten. De belangrijkste ratio’s om dit onderlinge
verband in beeld te brengen zijn de budgetratio en de solvabiliteit. Deze ratio’s bieden inzicht of Treant
Care aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Financiële onafhankelijkheid is en blijft belangrijk. Als
de huidige bedrijfsvoering wordt voortgezet zien de ratio’s er de komende jaren er als volgt uit:

De huisbankier van de Treant Zorggroep hanteert een minimum van 20% voor de solvabiliteit, het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) hanteert een ondergrens van 25%. De ambitie
binnen de strategie is gesteld om 10% beter te presteren dan de norm van het WfZ, dit betekent een ondergrens van 27,5%.
Op het moment dat de solvabiliteit boven de 27,5% uitkomt, zal het surplus worden aangewend voor:
•

invulling geven aan toekomstbestendige zorg in Drenthe;

•

de doorontwikkeling van de woonwijkcentra;

•

technologische ontwikkelingen en innovatie;

•

preventie, advies en voorlichting ten behoeve van ouderen in de regio.

2. Vastgoedexploitatie binnen de kaders van de NHC en/of huur
In de periode van 2012 tot 2018 wijzigt de bekostiging van vastgoed door de invoering van de Normatieve Huisvestings Component (NHC). Het uitgangspunt voor Treant Care is dat naast
alle toekomstige vastgoeduitgaven een rendement van 7,5 % moet worden behaald op de NHC-vergoedingen. Daarbij dient rekening te worden gehouden met leegstand, de kosten van de
huisvesting van de ondersteunende diensten en onderhoud, een additionele reservering voor tijdelijke huisvesting en grondkosten.
Bij nieuwe investeringen ten behoeve van de ontwikkeling van vernieuwde woonwijkcentra dient sprake te zijn van een redelijke netto contante waarde en terugverdientijd.

3. Jaarlijkse integrale exploitatie op 2%
Een rendement van 7,5 % op het vastgoed betekent in combinatie met een rendement van 1% op de
zorgexploitatie dat structureel het integrale resultaat van Treant Care op 2% uitkomt.
Dit lijkt een realistisch scenario. De locaties Holdert, Tonckenshuys, de Schutse en de Paasbergen zijn
voorbeelden van locaties die al elementen van het vernieuwde woonwijkcentrum hebben gerealiseerd.
De huidige integrale exploitatie van deze locaties ligt op 8,5%. Echter in het vernieuwde concept van het
woonwijkcentrum zal de medische specialistische behandeling ambulant worden georganiseerd. Dat betekent
dat er meer reistijd nodig is om deze zorg naar de woonwijkcentra toe te brengen. Dit is minder gunstig voor
de productiviteit van de artsen, paramedici en gespecialiseerde verpleegkundigen.
Daarnaast zal er flink moeten worden geïnvesteerd in de huidige locaties van Treant Care. Het vernieuwde
woonwijkcentrum als concept moet immers voor een blijvende maatschappelijke verbinding met de wijk en
woonomgeving van de individuele bewoners zorgen. Een shop-in-shop constructie lijkt voor de hand te liggen.
Naast deze verbinding met de wijk worden, in de vorm van verenigingen, activiteiten aangeboden waar
bewoners in participeren. Tenslotte zal iedere locatie moeten beschikken over een adequate behandelruimte
waar de medisch specialistische behandeling kan worden geboden. Al deze investeringen brengen extra
afschrijvingslasten met zich mee waardoor het huidige rendement op vastgoed van 25,9% terugloopt naar
ongeveer 7,5%.
Een eerste voorzichtige doorkijk laat zien dat het integrale rendement voor Treant Care na implementatie van
de strategie er als volgt uit ziet:

4. Capaciteit afstemmen op zorgvraag
Alle regio-analyses van Drenthe laten zien dat het aantal ouderen de komende jaren zal blijven toenemen. Daarmee zal binnen het werkgebied van Treant Care de vraag toenemen naar
woonwijkcentra als voorziening in de wijk. Het woonwijkwijkcentrum biedt plaats voor een brede doelgroep:
•

ouderen met een ZZP-indicatie;

•

ouderen met een indicatie voor Eerstelijnsverblijf;

•

ouderen met een indicatie voor Beschermd Wonen;

•

ouderen met een indicatie voor extramurale zorg (VPT, MPT of wijkverpleging).

Deze brede doelgroep maakt de individuele woningen courant en dat is gunstig voor de financiële continuïteit. Het biedt substitutiemogelijkheden binnen zorgaanbod en/of indicatie waardoor
er flexibiliteit ontstaat binnen de bedrijfsvoering. Er is minder afhankelijkheid van een enkele financieringsstroom. Het woon- en zorgaanbod geeft namelijk toegang tot meerdere financiers
(naast zorgkantoor ook zorgverzekeraars, gemeenten en lokale initiatieven). Ook biedt het vernieuwde woonwijkcentrum mogelijkheden tot samenwerking met commerciële partners op het
gebied van horeca, hospitality en woonservice-arrangementen.
5. Verhuurtarieven woningen bij extramurale zorg
Voor alle verhuurwoningen vormt het huurpuntensysteem de basis voor de te vragen huur. Voor zelfstandige woningen zal 100% van de huur volgens het huurpuntensysteem worden
gevraagd, exclusief een eventuele serviceflattoeslag. Dit betekent dat er een overgangsperiode zal moeten komen waarin op alle locaties de huren geharmoniseerd moeten worden op basis
van het huurpuntensysteem. De huur wordt gemaximeerd op de sociale huurgrens waardoor bewoners met een laag inkomen altijd in aanmerking komen voor huurtoeslag. De te verhuren
ruimtes op basis van het shop-in-shop concept zullen tegen markconforme prijzen worden verhuurd.
6. Borging vrijstelling vennootschapsbelasting
Stichting Treant Care is een zorgonderneming en beoogt behalve continuïteit van zorg geen winst te maken. De Wet Toegelaten Zorginstellingen (WTZi) bepaalt bovendien dat een eventueel
behaald positief exploitatiesaldo niet mag worden uitgekeerd. Fiscaal kunnen zorginstellingen gebruik maken van de zogenoemde ‘zorgvrijstelling’ in de vennootschapsbelasting. Onder strikte
voorwaarden blijft de onderneming van de stichting dan via toepassing van een subjectieve vrijstelling vrijgesteld van deze belasting. De vennootschapsbelasting strekt zich uit over het
door een onderneming behaald resultaat. Voor de zorgsector bestaat sinds jaar en dag de zorgvrijstelling. Vanwege de snelle ontwikkelingen in de zorgsector volstaat louter deze vrijstelling
vermoedelijk niet meer om Treant Care buiten de heffing te houden. Binnen het vernieuwde woonwijkcentrum vinden naast zorgverlening immers ook commerciële activiteiten plaats.
Vennootschapsbelasting zou dus aan de orde kunnen komen. Een eerste toets om dit te vermijden is dat minimaal 90% van de activiteiten van Treant Care zou moeten bestaan uit zorg. De
fiscale wetgeving kent eigen regels en eigenaardigheden. Om niet met verrassingen te worden geconfronteerd is het goed om als Treant Care hiervan tijdig kennis te hebben en te houden.
Benodigde investeringen
In de huidige situatie van Treant Care bestaat er een mix van huur- en eigendomslocaties. Dat betekent dat het effect op de exploitatie door de omvorming van een locatie naar vernieuwd
woonwijkcentrum per locatie verschilt. In het geval van een huurlocatie zal er geen investering uit eigen middelen nodig zijn maar zal de renovatie moeten worden bekostigd door een
hogere huur. Bij een eigendom locatie is wel een investering uit eigen middelen nodig en bestaat het effect op de exploitatie uit een hogere afschrijvingslast. Om een nauwkeurige
voorspelling te kunnen doen zal de gehele vastgoedportefeuille moeten worden geanalyseerd in relatie tot het plan van eisen van het vernieuwde woonwijkcentrum.
Wel duidelijk is dat de omvorming van de gehele vastgoedportefeuille specifieke kennis vraagt en tijdshorizon zal hebben van minimaal 5 jaar. Een projectorganisatie zou deze transformatie
vorm moeten geven. Hierin zal in ieder geval het management, een architect, een controller vastgoed, een huisvestingsconsulent, een klantrelatiebeheerder en een op afroep beschikbare
makelaar zitting moeten nemen. Een eerste schatting van de jaarlijkse kosten van een dergelijke projectorganisatie komt uit op € 0,6 miljoen.

Tot stand gekomen in samenwerking met Vilans
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