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Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Het leven leiden dat je zelf wilt. Gelukkig zijn zoals je 
daar zelf of samen naar streeft. Dat is de grootste rijkdom voor mensen. Oók als je hulp en ondersteuning 
nodig hebt.
 
Het leven en het welbevinden van onze cliënten, zoals zij zelf willen. Dáár staan we voor. Of je nu thuis 
woont of bij Pieter van Foreest, wij zorgen voor dé ondersteuning om dit te kunnen realiseren, zonder dat 
wij je leven overnemen.
 
Daarvoor werken we samen. Want alleen samen met de cliënt, familie, mantelzorgers, collega’s, 
vrijwilligers, buurtgenoten en samenwerkingspartners kunnen we hét verschil maken. We zijn altijd met 
elkaar verbonden. Eén team om nieuwe ideeën te bedenken, te ontwikkelen en vooral gewoon te doen. 
Dat kunnen we. Samen bouwen. Steeds beter.
 
Wij willen de gewone dingen boven verwachting goed doen. Dat zit ‘m vaak in iets kleins. De beleving. 
Hoe je contact maakt. Hoe je iets doet en hoe je overkomt in je dagelijkse werk. Daar hebben wij 
continue aandacht voor.
 
We bieden ruimte. Ruimte om te onderzoeken, te leren, te proberen en
steeds verder te verbeteren. Ruimte voor nieuwe initiatieven. 
En dat kan overal beginnen. Met kleine stapjes in een omgeving waar
iedereen zichzelf kan zijn.
 
Dat willen wij mogelijk maken, daar doen we alles voor. 
Met z’n allen. En met iedereen die meedoet. 
Zo zien we ’t. Zo doen we ‘t.
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Wat betekent de
nieuwe strategie
voor cliënten
Programma Toegankelijkheid & snelle informatie 
● Informatie gemakkelijk digitaal vindbaar 
● Nieuwe vormen van samenspraak 
● Informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten
● Eén vraagbaak voor informatie en verwijzing 
●  Medewerkers beter op de hoogte van mogelijkheden Pieter van Foreest, cliënt heeft 

hierdoor sneller de juiste informatie

Programma Deskundige ondersteuning
● Zorg en ondersteuning duurzaam beschikbaar in de regio 
● Continu in contact met cliënt, bij veranderende zorgvraag
● Samenwerking met netwerk rondom de cliënt 
● Innovaties en nieuwe technologieën worden samen met de cliënt ontwikkeld
●  Door het inzetten van specialistische teams voor diverse doelgroepen wordt kennis 

gedeeld, leren we van elkaar, verbetering van zorg 
●  Professionals kennen de interne en externe keten en maken gebruik van elkaars 

expertise

Programma Vangnet tijdelijk verblijf
● Cliënt ontvangt de juiste zorg op de juiste plaats
● Geen onnodige ziekenhuisopnames of verwijzingen naar Spoedeisende Hulp
●  Eerstelijns verblijf van Pieter van Foreest herkenbaar voor burgers en sluit aan in 

capaciteit en variëteit op de vraag
●  Huisarts kan op makkelijke en digitale manier via zorgdomein verwijzingen doorgeven 

voor eerstelijns verblijf (laag complex) en eerstelijns behandeling
●  Cliënt snel en adequaat opvangen in passende voorziening (inrichten van werkprocessen 

etc. ten behoeve van efficiënte ketenlogistiek)



Programma Verbinden in de buurt
●  Locatie wordt levendige gemeenschap door de combinatie van meerdere functies
●  Samenwerken met lokale initiatieven, de gemeenschap naar binnen. Invulling hiervan in 

samenspraak met lokale cliëntenraden
●  Gastvrijheid, ontmoetingen en activiteiten voor bewoners, thuiswonende ouderen, 

buurtbewoners en naasten in de locatie 
●  Aanbod van zorg en diensten (volledig pakket thuis en/of modulair pakket thuis) voor 

omwonenden in de nabijheid van woonzorglocaties van Pieter van Foreest en voor bewoners 
in diverse wooncomplexen in de regio

Programma Zorginnovatie, nieuwe technologieën en onderzoek
●   Kleinschalige onderzoeken en experimenten ter verbetering kwaliteit van leven en 

samenredzaamheid 
●  Samenwerking met kennis- en opleidingsinstituten. Expertisecentra, kennis en kwaliteit  
●  Bundeling van expertise: Pieter van Foreest wil een verbindende organisatie zijn zowel intern 

als extern. Kennis delen intern en extern 
●  Binnen Pieter van Foreest infrastructuur creëren voor experimenten, onderzoek, kennis delen 

en implementeren. Expertise, kennis en kwaliteit. Aantrekken van jonge professionals

Programma Vakmanschap, empowerment en leiderschap
● Behoud van deskundig en betrokken personeel (boeien en binden) 
● Werven van nieuw deskundig en betrokken personeel 
● Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en specialisatie
●   Mogelijkheden voor ambitieuze professionals: praktijkgericht
 onderzoek, innovatieteams, delen van kennis 
● Levensloopbestendig personeelsbeleid
● Pieter van Foreest herkenbaar als leerhuis
● Leiderschap en managementontwikkeling
● Vrijwilligersbeleid gemoderniseerd
● GRZ, aspirant deelnemer Topcare
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