
Amplitieve benadering van
personeelsmanagement
Leiden van mensen 
Stimuleren en
ondersteunen van reflectie
en eigenaarschap
Voordoen, samendoen      
 en zelf doen

LEIDERSCHAP,
GOUVERNANCE EN
MANAGEMENT

Welzijn, verbinding en
identiteit als basis
Seksualiteit en intimiteit 
Werken volgens de
leermethode dementie
Eenduidigheid en   
 reflectie door WOL

PERSOONSGERICHTE 
ZORG EN ONDERSTEUNING

Onvrijwillige zorg 
Medicatieveiligheid 
Hygiene- en
infectiepreventie 
Dossierchecks volgens
pijlers IGJ verpleeghuiszorg
en wijkverpleging

VEILIGHEID

Professionaliseren
scholing 
Differentiatie in leerstijlen 
De Leermethode
dementie 
Optimale samenwerking
in het primaire proces

LEREN EN VERBETEREN
VAN KWALITEIT

Huisvesting- en
vastgoedstrategie
Welzijn
Cliënt- en familieparticipatie
Eten en drinken 
De cliënt staat centraal

WONEN, WELZIJN EN
DUURZAAMHEID

Talentmanagement
Sterke thuiszorg
Medewerkerstevredenheid
Ziekteverzuim
Uitstroom

PERSONEELS-
SAMENSTELLING

Zorgproces in de lead 
Woonzorgtechnologie
AVG
ICT
Implementatie big 4
applicaties

NEDAP capaciteitstool

GEBRUIK VAN
HULPBRONNEN

Projectmatig werken
Werkprocessen
beschreven en
geïmplementeerd
Cliënttevredenheid  
 (mix aan methodieken)

GEBRUIK VAN
INFORMATIE
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IJN, I
DENTITEIT EN VERBINDING

DE INNOVATIEVE
CHRISTELIJKE

ZORGAANBIEDER 
VOOR THUIS EN
VERPLEEGHUIS.

Leiderschap
We stimuleren onze
medewerkers om hun
talenten optimaal te
benutten en hun gezondheid
te bevorderen. We bieden
tools en kennis aan om de
bevlogenheid van
medewerkers te bevorderen.
Het leiden van mensen door
mensgerichte leiders staat
voorop. 

Zij creëren een sfeer waarin
vertrouwen en transparante
communicatie heerst. We
schenken veel aandacht aan
de beïnvloeding en training
van nieuw gedrag van alle
betrokken medewerkers (en
teams) in de organisatie.  

Monitoren en sturen
Monitoren
Toegankelijke informatie
periodiek en binnen gestelde
termijnen leveren in een passend
format (staf). Deze informatie
periodiek en binnen gestelde
termijnen te wegen en aan te
geven wat de leidinggevende
daaraan gaat doen
(leidinggevende). 

Sturen
Binnen WZU Veluwe verwachten
we van elke medewerker om te
sturen op eigen doelen binnen de
teams. Leidinggevenden en
coördinatoren begeleiden bij het
sturen op de eigen doelen van
medewerkers. Resultaat: Het
aansluiten op de doelen van de
locatie, afdeling en dus heel 
WZU Veluwe.  

Groeigetallen 

Inhoudelijke thema's

RandvoorwaardenThuiszorg heeft 10% groei in omzet per jaar


