
De gemeenschap
tot bloei

Samen werken aan kwaliteit van leven

Strategisch beleid 2018-2021



Je bent meer dan je denkt



Inhoud
Inleiding  4

De gemeenschap versterken  12

De gemeenschap ondersteunen  22

De gemeenschap verbinden met de samenleving  28

Tot slot  33



Inleiding

4

De afgelopen periode hebben we bij 
Lievegoed de nadruk gelegd op ‘De basis 
op orde’ – en met succes. Die koers zett en 
we voort: we blijven zo effi  ciënt mogelijk 
functioneren. En tegelijkertijd werken we 
aan vernieuwing, om zo het betekenisvolle 
verschil te blijven maken voor mensen met 
een beperking, een psychiatrisch probleem 
of een verslaving. Met als altijd een helder 
doel voor ogen: kwaliteit van leven voor 
onze cliënten.*
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Elke dag geven we invulling aan de wensen en behoeft en 
van onze cliënten vanuit onze antroposofi sche waarden en 
inzichten. Die antroposofi sche identiteit willen we in deze 
periode versterken, zowel naar binnen als naar buiten. 
We willen onze medewerkers ermee inspireren en 
duidelijk maken naar de buitenwereld wat de waarde 
ervan is voor onze cliënten. Onze overtuiging is namelijk 
dat ons antroposofi sch gedachtegoed antwoorden biedt 
op actuele vraagstukken waar onze maatschappij 
mee worstelt, zoals positieve gezondheid, zingeving, 
spiritualiteit, duurzaamheid, gemeenschapszin, gezonde 
leefstijl en contact met de natuur. Met onze voeten stevig 
op dat fundament zijn wij in staat om fl exibel mee te 
bewegen met de veranderingen in zorg en samenleving 
en wat die van ons vragen.

Onder het mott o ‘De gemeenschap tot bloei’ draait in de 
periode 2018-2021 alles wat wij doen om kwaliteit van 
leven in de gemeenschap. We willen onze cliënten, onze 
medewerkers en de verwanten van onze cliënten beter 
ondersteunen door de gemeenschappen** die zij vormen 
te versterken. Inspiratie voor hoe we dat invullen ontlenen 
we aan het mensbeeld uit de antroposofi e – het idee dat 
de hele mens bestaat uit een een lichaam, een ziel en een 
geest. Vrij vertaald: uit hart, hoofd en handen. Of, in dit 
strategisch beleidsplan: de gemeenschap versterken, de 
gemeenschap ondersteunen en de gemeenschap verbinden 
met de samenleving. Voor we onze plannen op deze drie 
vlakken presenteren, staan we eerst even stil bij de positie 
van onze gemeenschappen in de zorg in Nederland en hoe 
we die de komende vier jaar voor ons zien.

*    Onder cliënten verstaan wij patiënten, bewoners en deelnemers.

**  De verwanten van onze cliënten zijn onlosmakelijk deel van onze 
gemeenschappen, maar de manier waarop verschilt. In de ggz is 
hun betrokkenheid bij het zorgproces belangrijk voor het slagen van 
de behandeling. In de zorg voor mensen met een beperking zijn zij 
onmisbaar bij het helpen begrijpen wat de cliënt belangrijk vindt, 
en maken zij vaak actief deel uit van de gemeenschap.
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Onze positie in de zorg 
versterken
Het onderscheidend vermogen van Lievegoed zit in 
onze antroposofi sche behandeling en begeleiding, en 
in ons zorgaanbod voor complexe en specialistische 
doelgroepen. De komende vier jaar gaan we nader 
vaststellen wat voor ons kansrijke specialisaties en 
groeimogelijkheden zijn. Zowel in de zorg voor mensen 
met een verstandelijke beperking als in de ggz zijn 
vervolgzorg/complexe zorg en aanbod op het snijvlak 
van verstandelijke beperking, psychiatrie en verslaving 
specialisaties die bij ons passen.

De gemeenschappen van Lievegoed maken in de 
verschillende regio’s actief deel uit van een netwerk 
van samenwerkingspartners. Elke gemeenschap zal 
de komende jaren de strategische samenwerking 
intensiveren met organisaties die een meerwaarde 
hebben voor het realiseren van onze ambities voor 
onze cliënten.

Kinderen en jeugdigen met een beperking

De gemeenschappen voor kinderen en jeugdigen 
met een beperking bevinden zich in Rott erdam, 
Den Haag en Amsterdam. Door de decentralisaties 
en de Jeugdwet is er in de zorg voor deze kinderen 
veel veranderd. Daarom gaan wij ons aanbod voor 
de jongste jeugd opnieuw positioneren, in een steeds 
verdergaande samenwerking met regionale partners. 
Per regio stellen wij vast hoe we de zorg het beste 
kunnen organiseren, met wie en welke positie wij 
daarbij innemen. We richten ons aanbod fl exibel in, 
zodat wij goed kunnen inspelen op de ontwikkelingen 
op landelijk en gemeentelijk niveau.
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De komende jaren zullen we ons verder speciali-
seren in de zorg voor kinderen met moeilijk 
verstaanbaar gedrag. We gaan de samenwerking 
met scholen intensiveren in aansluitende zorg-
onderwijsarrangementen. Ook richten wij ons op 
het ontwikkelen van een passend aanbod voor 
schoolverlaters. In samenwerking met andere 
zorgaanbieders in de drie steden werken we aan 
een passend en aansluitend ketenaanbod van 
kinderdagcentra, ambulante zorg, logeren en wonen. 

Volwassenen met een beperking

Voor (jong)volwassenen met een beperking biedt 
Lievegoed zorg in verschillende gradaties, a�hankelijk 
van de behoeft e aan nabijheid in begeleiding en/of 
zorg bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen. 
We bieden daarmee voor de verschillende doel-
groepen een logisch keten aanbod. De komende 
jaren ligt de uitdaging in het verder uitwerken 
van het ouderenbeleid en de samenwerking met 
ouderenzorgorganisaties. Ook ontwikkelen we 
ons zorgbeleid voor mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel door, in samenwerking met andere 
specialisten op dit gebied. 

In het sociale domein – alle zorg die via de 
gemeenten geleverd wordt – bieden wij ook een 
oplopend en samenhangend zorgaanbod. Hierin 
willen wij ons onderscheiden door naast individuele 
aandacht ook te investeren in gemeenschapszin, 
ook al wonen deze cliënten vaak op zichzelf. Dit 
doen wij door het organiseren van ontmoetingen, 
bijvoorbeeld in onze eetcafés en tijdens onze 
culturele avonden en jaarfeesten. We willen ons de 
komende vier jaar met dit onderscheidende aanbod 
nadrukkelijker presenteren naar de gemeenten en 
de samenwerkingspartners in de wijkteams. 
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Ggz en verslavingszorg
Op het gebied van ggz en verslavingszorg zijn wij 
actief in de regio’s Midden, Oost en West. Elke regio 
kent een hoofdlocatie waar dagbehandelingen worden 
aangeboden met daaromheen een aantal satelliet-
poliklinieken. In Bilthoven en Wageningen bieden 
wij ook de mogelijkheid tot klinische opname. We 
behandelen volwassenen met angst- en stemmings-
stoornissen, trauma, persoonlijkheidsproblematiek, 
onbegrepen lichamelijke klachten en verslaving. 
Daarnaast bieden wij de mogelijkheid tot resociali-
satie aansluitend aan een crisisopname elders. 
Aan de basis van onze behandelingen ligt altijd 
het antroposofi sch mensbeeld: zowel cognitieve, 
non-verbale als lichamelijke elementen zijn erin 
herkenbaar.

De komende jaren gaan we door met het uitbouwen 
van onze behandelingen voor cliënten met meer-
voudige complexe problematiek. Extra aandacht 
hebben wij voor jongvolwassenen. Betekenisvol werk 
als bouwsteen van de behandelprogramma’s zal nog 
nadrukkelijker het leidende principe zijn. De ambitie 
is om ons ambulante aanbod uit te breiden en met 
10% te laten groeien. Ook gaan we de samenwerking 
met regionale verwijzers versterken. 



Zorg op het snijvlak van verstandelijke beperking, 
psychiatrie en/of verslaving
Mensen die hulp vragen kampen vaak met een 
complexe combinatie van problemen en beperkingen. 
De werkelijkheid houdt zich niet aan de manier 
waarop we in Nederland de zorg hebben opgedeeld. 
Vanuit onze antroposofi sche focus op de hele mens 
zien wij het als onze opdracht om een alternatief te 
bieden voor cliënten met meerdere problemen of 
stoornissen. Wij hebben tenslott e jarenlange expertise 
in zowel de zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking als voor mensen met psychiatrische 
problemen en/of verslaving.

In de komende vier jaar zullen wij ons aanbod 
voor mensen met een verstandelijke beperking en 
psychiatrische en/of verslavingsproblemen verder 
uitbreiden. Dat doen we in samenwerking met 
collega-instellingen op beide terreinen. We willen 
een ambulant deeltijdbehandelaanbod opzett en 
en specialistische verblijfl ocaties realiseren waar 
opnames in het kader van de Wet Bopz* mogelijk 
zijn. Daarnaast gaan we onze deskundigheid op dit 
specialisme verder vergroten en een expertt eam 
opzett en voor interne en externe vragen.

De klantbeloft en 
van Lievegoed:
• heel de mens, met oog voor de 

eigenheid van ieder mens

• eigen groeimogelijkheden 
door individuele ontwikkeling

• versterken van het gezonde

9

*  En in het kader van de Wet Verplichte geestelijke gezond-
heidszorg en de Wet Zorg en dwang, die de Wet Bopz gaan 
vervangen.



Om onze missie waar te 
maken wil Lievegoed zijn:
• een onderscheidende en flexibele 

organisatie

• met gemeenschappen met grote 
handelingsruimte

•  die goed worden gefaciliteerd vanuit 
de ondersteunende diensten

•  een organisatie die zich naar buiten 
richt

•  en aantrekkelijk en inspirerend 
is voor medewerkers.

Onze missie:
Het ontwikkelen en versterken van 
eigen kracht en gezondheid door 
antroposofische behandeling en 
begeleiding.
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Onze speerpunten in 2018-2021:

Hart: de gemeenschap versterken door

• onze cliënten te ondersteunen in hun eigen 
kracht en regie voor kwaliteit van leven 

• onze medewerkers een uitdagend en 
inspirerend werkklimaat te bieden 

• samenzeggenschap te organiseren en samen 
te beslissen wat belangrijk is 

Hoofd: de gemeenschap ondersteunen door

• te optimaliseren en te vernieuwen door slim 
organiseren

Handen: de gemeenschap verbinden met de 
samenleving door

• te luisteren en te vertellen in betekenisvolle 
relaties  

11
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De gemeenschap
versterken
Kwaliteit van leven, 
een inspirerend werkklimaat 
en samenzeggenschap



De zorg die wij bieden draait om de 
vragen en behoeft en van onze cliënten in 
een helende, verzorgde en verzorgende 
gemeenschap. Daar ligt voor ons de 
basis voor kwaliteit van leven. Een mens 
is immers alleen mens in relatie tot 
anderen. Wij richten ons daarom zowel 
op het individu als op het individu in 
verbondenheid met de gemeenschap. 
In balans komen beide tot bloei.

Op alle niveaus vormt de gemeenschap het hart 
van ons werk. Hoezeer de invulling van plek tot 
plek ook verschilt, op elk van onze locaties leeft  
een gemeenschap van cliënten, medewerkers en 
verwanten van cliënten, in verbondenheid met 
elkaar en met hun directe omgeving. Samen vormen 
de locaties de gemeenschap Lievegoed. En die maakt 
weer actief deel uit van de gemeenschap die onze 
samenleving is. 

De antroposofi sche zorg van Lievegoed steunt 
op zes pijlers die ons voortdurend richting 
geven. Gemeenschapszin, het versterken van de 
gemeenschap op alle niveaus is de pijler waar we in 
de periode 2018-2021 extra aandacht aan besteden 
in alles wat we doen. Dat begint aan de basis: bij 
de lokale gemeenschappen van onze cliënten, onze 
medewerkers en de verwanten van onze cliënten. 

De zes pijlers van de 
antroposofi sche zorg 
van Lievegoed:
• heel de mens

• zingeving en spiritualiteit

• helende omgeving

• gemeenschapszin

• contact met de natuur

• kunst en cultuur

13



Hart voor onze cliënten
Voor de kwaliteit van leven van ieder mens is het 
belangrijk dat je je kunt aanpassen aan fysieke, 
emotionele en sociale uitdagingen in het leven. En dat 
je je eigen regie kunt voeren over de manier waarop 
je daarmee omgaat. Dat idee wordt wel ‘positieve 
gezondheid’ genoemd. 

Voor de positieve gezondheid van onze cliënten 
willen we het gezonde in hen versterken en ze 
ontwikkeling en groeimogelijkheden bieden. Dat 
doen we vanuit oprechte aandacht en respect voor 
de eigenheid van ieder mens. De betekenisvolle 
relatie tussen cliënt, verwanten en medewerkers 
in de gemeenschap staat hierbij centraal. We 
combineren daarbij het beste van twee werelden: 
het vraaggerichte werken vanuit de wensen en 
behoeften van onze cliënten, en ons antroposofisch 
gedachtegoed. Dat betekent soms ook dat we ‘oude’ 
vanzelfsprekendheden moeten durven loslaten of 
vertalen naar hedendaagse toepassingen.

Hoe we de veerkracht van elke cliënt het beste 
kunnen versterken, daar zoeken we samen naar. 
Daarbij kijken we naar de hele mens, niet alleen  
naar de diagnose. Het gaat dus ook om het vergroten 
van eigen kracht, eigenwaarde en zelfrespect. Om 
welbevinden, geluk beleven, genieten, lekker in je vel 
zitten, levenslust zoeken, een gezond levensritme en 
balans vinden. 

Hoe werken we hier aan in 2018-2021?

Eigen regie

Onze cliënten nemen zelf de regie in plaats van 
dat wij dingen voor ze bedenken. Zodat ze zelf 
volwaardige leden van de gemeenschap kunnen 

In 2018-2021 werken we  
voor onze cliënten aan:
• eigen regie

• zingeving

• betekenisvol werk

• de juiste intensiteit van 
behandelingen en maatschappelijk 
herstel

• vrijheidsbeperkingen vermijden

• ervaringen meten

• waardengericht en methodisch 
werken

• onze antroposofische identiteit 
versterken

14
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zijn, in hun eigen tempo, naar hun eigen vermogen 
en op hun eigen kracht. Elke cliënt gaat daarom 
in samenspraak met de medewerkers afspraken 
maken over zijn of haar zorgproces en die leggen 
we vast in een digitaal zorgplan. Elke cliënt (of zijn 
vertegenwoordiger) willen wij binnen twee jaar de 
mogelijkheid geven om digitaal te communiceren 
met de begeleider of behandelaar, en inzage te hebben 
in het elektronisch dossier. 

Naast regie over het individuele zorgproces gaat het 
ook om regie in de gemeenschap. Dit geldt met name 
in onze langdurige zorg. Om samen te beslissen hoe 
we in onze eigen gemeenschap willen leven, is een 
heldere dialoog nodig tussen cliënten, medewerkers 
en verwanten van cliënten. Die gaan we de komende 
jaren verder stimuleren.

Zingeving

We helpen onze cliënten om hun eigen doelen en 
idealen na te streven. Dat doen we door samen 
een toekomstperspectief te ontwikkelen, maar ook 
door te helpen beperkingen en onmogelijkheden 
te accepteren. We besteden daarom nadrukkelijk 
aandacht aan zingeving.

Betekenisvol werk

Uit jarenlange ervaring weten wij dat betekenisvol 
werk gezondmakend is en voor iedereen bijdraagt 
aan een goed leven. In al onze gemeenschappen 
willen we daarom deze belangrijke bouwsteen in de 
behandelprogramma’s versterken. Met name in de 
ggz gaan we hier meer aandacht aan besteden. We 
creëren daarvoor ontmoetingsplaatsen waar mensen 
met en zonder beperkingen of problemen met elkaar 
in contact komen.

eigen regie, 
groei en 

het gezonde versterken



16

De juiste intensiteit van behandelingen en 
maatschappelijk herstel
We bieden onze ggz-cliënten de juiste intensiteit 
van behandeling: specialistisch als het moet, 
generalistisch als het kan. En niet langer of 
intensiever dan nodig is, maar altijd met de nodige 
nazorg. Naast behandeling en begeleiding zett en 
we daarom ook in op (herstel van) deelname aan de 
samenleving. Dit vraagt een goede samenwerking 
met partners binnen en buiten de zorg.

Vrijheidsbeperkingen vermijden

Wij streven ernaar dat geen enkele cliënt wordt gecon-
fronteerd met vrijheidsbeperkende maatregelen zoals 
die staan omschreven in de Wet Bopz en de nieuwe 
wett en die daarvoor in de plaats gaan komen.

Ervaringen meten

Om goed zicht te houden op hoe onze cliënten onze 
zorg en hun kwaliteit van leven ervaren, meten we 
hun ervaringen. De uitkomsten daarvan maken
wij zichtbaar en vertalen we naar praktische (leer-)
doelen in het zorg- en behandelplan en naar nieuw 
of aangepast beleid. 

Waardengericht en methodisch werken

In onze manier van werken willen we het beste 
van twee werelden samenbrengen door reguliere 
en antroposofi sche inzichten en toepassingen met 
elkaar te integreren. Het antroposofi sch gedachtegoed 
sluit namelijk heel goed aan bij maatschappelijke 
tendensen als aandacht voor preventie, een helend 
lee�klimaat en een gezonde leefstijl. We gaan onze 
zorgprogramma’s, zorgmodules en zorgmethodieken 
hierop aanscherpen en verder uitwerken, en 
ook de scholing van onze medewerkers wordt 

kwaliteit van leven



hiernaar ingericht. Dat doen we waar mogelijk 
in samenwerking met andere antroposofi sche 
instellingen en organisaties.

Onze antroposofi sche identiteit versterken

De zes pijlers van onze antroposofi sche zorg zijn 
de uitgangspunten voor onze dagelijkse praktijk. 
Ze vormen de basis van onze identiteit, die we 
krachtiger willen gaan inzett en en uitdragen. De 
teams werken samen met cliënten en hun verwanten 
aan de uitwerking en vertaling van de pijlers 
binnen hun lokale gemeenschap. Daar krijgen ze 
ondersteuning bij.

Hart voor onze medewerkers
Elke dag zett en onze medewerkers zich meer dan 
honderd procent in voor de cliënten en verwanten die 
deel uitmaken van hun gemeenschap. We zijn trots op 
wat zij de afgelopen jaren hebben gerealiseerd. Hun 
kracht willen wij versterken door te investeren in een 
gezond, positief en uitdagend werkklimaat. Werkgeluk 
staat daarin centraal. 

Elke medewerker gaat de verbinding aan met de eigen 
gemeenschap waar hij of zij werkt. Onze kernwaarden 
– aandacht, ontmoeten, ontwikkelen en gastvrijheid – 
zijn daarbij de leidraad. Maar die verbinding is er ook 
met de grotere gemeenschap die Lievegoed heet. Die 
vinden we in een heldere, gemeenschappelijke visie 
en ambities. En in de vanzelfsprekendheid dat we 
allemaal bijdragen aan ons gemeenschappelijke doel: 
kwaliteit van leven voor onze cliënten. 

Hoe werken we hier aan in 2018-2021?

De kernwaarden 
in ons handelen:
• aandacht

• ontmoeten

• ontwikkelen

• gastvrijheid

17



Verbinden door ontmoeten
We willen onze medewerkers actief ondersteunen 
door ons nog nadrukkelijker met elkaar te verbinden. 
Moeilijke momenten delen we en successen vieren 
we samen. Regelmatig leuke dingen doen vinden 
we belangrijk, bijvoorbeeld tijdens jaarfeesten, 
inspiratiebijeenkomsten en lunchbijeenkomsten. 
Door zulke ontmoetingen te organiseren kennen we 
elkaar, weten we van elkaar wat er speelt en besteden 
we samen voortdurend aandacht aan zaken die 
belangrijk zijn.

Regie over eigen ontwikkeling

Wij willen onze medewerkers in staat stellen om 
hun werk nog beter te doen, zodat ze zich met nog 
meer trots deel van onze gemeenschap kunnen 
voelen. We vinden het belangrijk dat zij zelf de 
verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen 
ontwikkeling, zich daar eigenaar van voelen en 
daar de regie over voeren. Ze gaan daarom zelf 
feedback verzamelen op hun functioneren en 
intervisie en teamreflectie organiseren. Op basis 
daarvan formuleren ze hun eigen leerdoelen en 
ontwikkelplan. De leidinggevende heeft daarbij een 
coachende rol. We zorgen voor e-learning faciliteiten 
die dit proces ondersteunen. En we intensiveren onze 
samenwerking met zowel reguliere als antroposofische 
scholingsorganisaties die aan de ontwikkeling van 
onze medewerkers kunnen bijdragen.

Regelruimte en zelforganiserend vermogen

Op alle niveaus willen we de beweging maken van 
regisseren naar faciliteren: dus niet alleen van 
medewerker naar cliënt, maar ook van organisatie 
naar teams. Onze teams organiseren het versterken 
van hun lokale gemeenschap daarom zoveel mogelijk 
zelf. Dat doen ze vanuit de vraag wat nodig is voor 

In 2018-2021 werken we  
voor onze medewerkers aan:
• verbinden door ontmoeten

• regie over eigen ontwikkeling

• regelruimte en zelforganiserend 
vermogen

• uitdagen tot verbeteren

• aandacht voor veiligheid en 
werkdruk

• aantrekkelijk werkgeverschap

18
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de beste kwaliteit van leven voor hún cliënten. Wij 
ondersteunen onze medewerkers om daarin zelfstandig 
keuzes te maken en besluiten te nemen. Dat doen we 
door teamrefl ectie en intervisie te stimuleren, en door 
medewerkers te coachen en trainen in het voeren 
van dialogen met cliënten en verwanten. We zorgen 
ervoor dat de taken, rollen, verantwoordelijkheden, 
verwachtingen en bevoegdheden helder zijn – de 
kaders voor de regelruimte gaan we met elkaar 
vaststellen. Ook onderzoeken we in hoeverre invloed op 
het eigen werkrooster kan bijdragen aan de eigen regie 
en aan een lager verzuim.

Uitdagen tot verbeteren

In alle lagen van onze organisatie evalueren wij 
onszelf gericht en bepalen we hoe we ons werk beter 
kunnen doen. Wij stimuleren dat medewerkers en 
teams hun eigen verbeterpunten benoemen en zelf 
regie nemen over hun ontwikkeling en over hun 
werk. We gebruiken daarbij de informatie uit interne 
en externe audits, incidentmeldingen, klachten, 
visitaties, refl ecties en inspecties. Teamscans en het 
verbeterregister kunnen ons daar verder bij helpen. 

Aandacht voor veiligheid en werkdruk

Veilige arbeidsomstandigheden voor onze mede-
werkers zijn belangrijk. Daarom hebben we veel 
aandacht voor veiligheid en kwaliteit en dat houden 
we zo. We gaan onze visie op veiligheid verder 
aanscherpen en meer aandacht besteden aan agressie 
binnen ons werk. Onze medewerkers worden opgeleid 
en ondersteund in het omgaan met agressie en het 
verminderen ervan. Daarnaast besteden we meer 
aandacht aan thema’s als omgaan met werkdruk, 
vitaliteit en mentale wendbaarheid, en voorkomen 
van uitval wegens psychische oorzaken door 
intensievere en consequentere verzuimbegeleiding. 

inspirerend en 
uitdagend werkklimaat



Aantrekkelijk werkgeverschap
Om in de krappe arbeidsmarkt een aantrekkelijke 
werkgever te blijven, maken we een goed strategisch 
arbeidsmarkt- en sociaal beleid tot een van onze 
belangrijkste speerpunten. We kijken daarbij naar 
alles wat voor (potentiële) medewerkers van waarde 
is: van een breed palet van arbeidsvoorwaarden, 
faciliteiten en randvoorwaarden tot een gezond en 
uitdagend werkklimaat, mobiliteitsbeleid en ontwik-
kelingsmogelijkheden.

Hart voor de verwanten  
van onze cliënten
De verwanten van onze cliënten zijn onlosmakelijk 
deel van onze gemeenschappen, al verschilt de ma-
nier waarop. In de ggz is hun betrokkenheid bij het 
zorgproces belangrijk voor het slagen van de behan-
deling. In de zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking zijn zij onmisbaar bij het helpen begrijpen 
wat de cliënt belangrijk vindt, en maken zij vaak 
actief deel uit van de gemeenschap. De ontmoeting 
en uitwisseling tussen onze cliënten, hun verwanten 
en onze medewerkers vinden wij dan ook heel 
belangrijk. 

Hoe werken we hier aan in 2018-2021?

Samenzeggenschap

Het is voor ons vanzelfsprekend dat onze cliënten 
invloed hebben op de dagelijkse gang van zaken, het 
beleid en de afspraken in de gemeenschap. In de zorg 
voor mensen met een verstandelijke beperking spelen 
vaak verwanten (hun wettelijke vertegenwoordigers) 
die belangrijke rol. We stimuleren dan ook dat  
ze meedenken, meepraten en meebeslissen.  

In 2018-2021 werken we 
voor de verwanten van onze 
cliënten aan:
• samenzeggenschap

• themabijeenkomsten en 
achterbanraadpleging

• participatie
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Dat doen we volgens de uitgangspunten van de Wet 
medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de 
Governancecode Zorg. De visie op medezeggenschap 
die in 2017 is vastgesteld gaan we in samenspraak 
handen en voeten geven. Vanuit een heldere rolverdeling 
streven we naar samenzeggenschap met als leidraad 
één gezamenlijk doel: kwaliteit van leven voor onze 
cliënten. We willen de besluitvorming nog decentraler 
in de gemeenschappen beleggen en zo de positie van de 
cliënten- en verwantenraden nog meer versterken.

Themabijeenkomsten en achterbanraadpleging

De dialoog over kwaliteit van leven krijgt niet alleen 
ruimte in de formele medezeggenschapsorganen, 
maar ook in ontmoetingen en bijeenkomsten met 
bredere groepen cliënten en verwanten rond een 
bepaald thema. Het initiatief voor zulke bijeen-
komsten kan uitgaan van een lokale cliënten- 
of verwantenraad, de centrale cliëntenraad of het 
management. Verschillende locaties kunnen samen-
werken op een thema, of het kan gaan over locatie-
overstijgende thema’s. Steeds worden cliënten en/
of verwanten gezocht die affi  niteit hebben met het 
onderwerp en erover mee willen denken. Daar naast
organiseren het bestuur en het management van 
Lievegoed ontmoetingen met cliënten en verwanten. 

Participatie

Naast samenspraak en inspraak willen we de 
verwanten in onze gemeenschappen ook op 
informele manieren de ruimte geven voor participatie. 
We bieden ze bijvoorbeeld cursussen aan over onze 
antroposofi sche uitgangspunten en zien ze graag 
op onze jaarfeesten. We stimuleren verwanten 
die dat willen om actief deel te nemen aan onze 
gemeenschap, bijvoorbeeld door mensen die zelf 
activiteiten willen organiseren te faciliteren.

samen beslissen 
wat belangrijk is
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De gemeenschap 
ondersteunen
Optimaliseren én vernieuwen  
door slim organiseren



De lokale gemeenschappen van cliënten, 
verwanten en medewerkers worden 
ondersteund en versterkt door de grotere 
gemeenschap die Lievegoed vormt.  
Ook hierbij gaat het om het versterken van 
de kwaliteit van leven van onze cliënten 
binnen de gemeenschap. Dat is de toetssteen 
voor alle beslissingen die we nemen rond 
systemen, processen, producten en projecten, 
voor alle manieren waarop wij optimaliseren 
en vernieuwen.

Hoe werken we hier aan in 2018-2021?

Meer tijd voor cliëntcontact

Ons uitgangspunt is dat we oprechte aandacht geven 
aan al onze cliënten. En dat vraagt tijd. Door zorg- en 
werkprocessen te optimaliseren, te automatiseren 
en te digitaliseren waar dat kan, willen we voor onze 
medewerkers meer tijd creëren om direct aan hun 
cliënten te besteden. Zodat in de gemeenschappen 
meer ruimte ontstaat voor betekenisvol contact tussen 
cliënten, hun verwanten en medewerkers.

Een stabiele, decentrale structuur

In 2015 is gekozen voor een platte, decentrale, 
wendbare en flexibele organisatie, ingedeeld in 
zorgclusters die ieder een aantal gemeenschappen 
verenigen met een samenhangend zorgaanbod. 
Binnen deze structuur gaan we op zoek naar grotere 
regie voor de medewerkers op de zorgvloer. De kaders 
daarvoor en de taken die erin belegd worden, gaan 

In 2018-2021 werken we  
in de ondersteuning aan:
• meer tijd voor cliëntcontact

• een stabiele, decentrale structuur

• dienend leiderschap

• minder regels

• kwaliteit en veiligheid

• een visie op dienende 
bedrijfsvoering

• een visie op outsourcen

• een helende omgeving

• innovatie

• duurzaamheid
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we met elkaar vaststellen. Leidinggevenden en 
managementteam zorgen voor duidelijke afspraken 
en ondersteuning.

Dienend leiderschap

Het verleggen van de regie naar medewerkers in 
de zorggemeenschap vraagt een nieuwe stijl van 
leidinggeven. Wij vinden het belangrijk dat alle 
leidinggevenden zichtbaar zijn, weten wat er in de 
gemeenschap speelt en op een voor medewerkers 
herkenbare en aanspreekbare manier dienend 
leidinggeven. Wat dit precies betekent voor onze 
leiderschapsstijl, onze cultuur en ons gedrag 
gaan we het komend jaar samen vaststellen. Het 
managementteam wordt daarin ondersteund met  
een ontwikkeltraject. 

Minder regels

We blijven uiteraard voldoen aan alle wet- en 
regelgeving, maar we gaan met lef aan de slag om 
regels die niet nodig zijn af te schaffen.

Kwaliteit en veiligheid

Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Wat is 
de meerwaarde voor de kwaliteit van leven in onze 
gemeenschappen? Zulke vragen willen we onszelf 
steeds weer stellen om onze zorg- en dienstverlening 
verder te verbeteren. Met het kwaliteitssysteem 
houden we kansen, mogelijkheden en risico’s goed 
in de gaten. Daarom is het integraal onderdeel van 
onze beleids-, verbeter-, financiële en HRM-cyclus. 
Door minder eisen te stellen aan het beschrijven van 
processen, stimuleren we dat het systeem binnen de 
organisatie gaat leven.

optimaliseren  
en vernieuwen
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Een visie op dienende bedrijfsvoering
Optimaliseren en tegelijkertijd vernieuwen stelt 
nieuwe eisen aan de ondersteunende diensten. 
Door verdergaande automatisering en digitalisering 
zal steeds minder nadruk komen te liggen op 
administratieve taken, maar meer op zaken als 
aansturing, beleid, advies en informatiemanagement. 
We gaan daar een heldere visie en plan van aanpak 
voor maken. We doen mee aan een landelijke 
benchmark om onszelf te meten met vergelijkbare 
instellingen.

Een visie op outsourcen

Door taken te outsourcen naar specialisten, hebben 
we in de afgelopen periode de continuïteit en profes-
sionaliteit op terreinen als HRM, financiën en ICT 
weten te waarborgen en schaalnadelen weten te 
beperken. Daardoor hebben we in een relatief korte 
periode onze basis op orde kunnen brengen. Uit de 
benchmark blijkt dat wij relatief veel zaken hebben 
uitbesteed. De komende vier jaar gaan we opnieuw 
naar onze visie op outsourcen kijken en nieuwe 
afspraken maken die aansluiten bij de fase waarin 
onze organisatie nu verkeert. Onderdeel daarvan is 
ook het zoeken naar samenwerkingspartners met wie 
we middelen kunnen bundelen.

Een helende omgeving

Goede huisvesting en een helende omgeving 
dragen bij aan de kwaliteit van leven in onze 
gemeenschappen. Daarom hebben onze locaties 
allemaal een onmiskenbaar antroposofische 
uitstraling. We vinden het belangrijk dat daar in 
alle gemeenschappen aandacht voor blijft: dat 
het onderwerp van gesprek is wat de helende 
omgeving voor hen betekent en hoe zij dat vertalen 
op hun locatie. Hetzelfde geldt bij nieuwbouw en 
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verbouw. We gaan daarom aan de slag met een goed 
huisvestingsplan en bijbehorende planning, die we 
afstemmen met onze financiers.

Innovatie

Onderdeel van slim vernieuwen is goed gebruik 
maken van de technologische ontwikkelingen op  
het gebied van ICT, domotica en communicatie.  
We doen dat door om ons heen te kijken wat werkt, 
te weten waar we kennis en ervaring kunnen halen 
en samen met anderen te vernieuwen in een tempo 
dat bij ons past. In innovaties die bijdragen aan het 
versterken van de gemeenschap en de kwaliteit van 
leven van onze cliënten willen we investeren. Met 
technologische oplossingen, maar ook met social 
media, e-health en e-learning helpen we elkaar om 
meer zelf te doen en te leren. Bijzondere aandacht 
krijgen de participatie van cliënten en verwanten 
in de digitaliserende maatschappij, en de Algemene 
verordening gegevensbescherming. 

Duurzaamheid

We willen onze ecologische voetafdruk binnen vijf 
jaar met 20% verkleinen. Dit willen we bereiken 
door ons te concentreren op haalbare doelen op 
het vlak van energie, vervoer en voeding. We gaan 
actief beleid voeren om dienstreizen te verminderen 
door inzet van ICT-toepassingen. Al ons vastgoed 
zal in 2024 minimaal energielabel C hebben. Ons 
energieverbruik moet ieder jaar met 10% afnemen. 
Onze voeding is zoveel mogelijk biologisch en onze 
leveranciers worden uitgezocht op hun beleid rond 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

slim organiseren
HRM, vastgoed,  
ICT, financiën
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De gemeenschap 
verbinden met de 
samenleving
Luisteren en vertellen 
in betekenisvolle relaties
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Onze cliënten met een verstandelijke 
beperking helpen wij om vanuit de eigen 
gemeenschap ook de stap naar buiten te 
zetten. Onze ggz-cliënten ondersteunen  
wij door goed samen te werken met organi-
saties waar zij op terug kunnen vallen 
wanneer ze niet bij ons in behandeling zijn.  
Op elk niveau vraagt dat van ons een open 
en geïnteresseerde houding die anderen 
uitnodigt om met ons in contact te treden. 
Langs dezelfde lijnen willen wij naar 
buiten treden als organisatie. We willen 
betekenisvolle relaties met (potentiële) 
cliënten en hun verwanten, met (potentiële) 
medewerkers, met belangenverenigingen, 
collega-instellingen, de inspectie, de 
wetenschap en andere stakeholders. 

De komende vier jaar zetten we als organisatie dan 
ook echt in op verbinden. We willen een bredere doel-
groep bereiken vanuit de overtuiging dat meer men-
sen iets kunnen herkennen in de antroposofische zorg 
en behandeling die wij bieden. We zijn er namelijk 
van overtuigd dat die antwoorden bieden op actuele 
vraagstukken en behoeften in onze maatschappij. 
Maar we willen ook luisteren en op basis van die 
feedback onszelf verbeteren, om onze betekenis voor 
potentiële cliënten, medewerkers, samenwerkings-
partners en zorginkopers te vergroten. Dat betekent 
concreet dat we ons gaan inzetten voor een grotere 



In 2018-2021 werken we naar 
buiten toe aan:
• een eigen netwerk en maatschappe-

lijke participatie voor cliënten met 
een verstandelijke beperking

• een solide samenwerking rond  
ggz-cliënten

• een onderscheidende identiteit

• luisteren

• aantrekkelijk werkgeverschap

• (wetenschappelijk) onderzoek

• de relatie met collega-instellingen en 
andere stakeholders

bereikbaarheid, zichtbaarheid, cliëntgerichtheid en 
naamsbekendheid.

Hoe werken we hier aan in 2018-2021?

Een eigen netwerk voor cliënten met een 
verstandelijke beperking

Naast betekenisvolle relaties binnen de gemeenschap 
zijn een eigen netwerk en maatschappelijke 
participatie daarbuiten voor onze cliënten met een 
verstandelijke beperking ook belangrijk. Het is onze 
taak ze te helpen dat op te bouwen, bijvoorbeeld 
door ze te trainen in communicatieve vaardigheden 
of te leren omgaan met de mogelijk heden die de 
digitalisering biedt. We bespreken met elke cliënt wat 
hij of zij op dit vlak nodig heeft en maken dit punt 
onderdeel van het individuele zorgplan.

Een solide samenwerking rond ggz-cliënten

Onze ggz-cliënten zijn steeds korter bij ons in behan-
deling. Daarom is aandacht voor hun voor- en nazorg 
steeds belangrijker. We zorgen ervoor dat zij niet 
tussen wal en schip vallen door te bouwen aan goede 
samenwerkingsrelaties met organisaties die voor hen 
van belang zijn in dat voor- en natraject.

Een onderscheidende identiteit

Per regio zullen wij helder maken voor welke doel-
groepen, met welke producten en met welke partners 
wij ons willen onderscheiden. Hierbij hoort ook 
heldere communicatie over onze antroposofische 
identiteit en wat wij hierin te bieden hebben. We 
willen uitstralen dat we een gemeenschap zijn die 
cliënten, verwanten en medewerkers van harte 
kunnen aanbevelen, dat wij een betrouwbare partner 
zijn die bijdraagt aan positieve gezondheid, en dat we 
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potentiële samenwerkingspartijen uitnodigen om ons 
te leren kennen. We gaan daarom flink investeren  
– in tijd en geld – in naar buiten treden en professioneel 
communiceren. In eigentijdse beelden en taal, 
bijvoor beeld met persoonlijke verhalen op social 
media, maken we ons antroposofisch gedachtegoed 
toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Luisteren

Mensen mogen zeggen wat ze van ons vinden.  
We willen onze boodschap niet eenzijdig uitzenden, 
maar luisteren naar hoe mensen ons zien en op basis 
daarvan nadenken over wat we willen uitstralen. 
Daarom stellen we ons open en lerend op en putten 
we bijvoorbeeld uit door de teams samengestelde 
interne kwaliteitsoverzichten en uit interne en externe 
visitatierapporten.

Aantrekkelijk werkgeverschap

De komende jaren wordt het aanbod van gekwali-
ficeerde medewerkers steeds kleiner. Daarom willen 
we potentiële medewerkers laten zien dat wij een 
aantrekkelijke werkgever zijn waar ‘je meer bent dan 
je denkt!’ Net als voor onze cliënten gaan wij voor hen 
helder maken wat wij extra te bieden hebben door 
onze antroposofische manier van werken. We doen dat 
samen met onze antroposofische collega-instellingen 
en door slim gebruik van communicatiemiddelen.  
Ook zorgen we ervoor dat we een aantrekkelijke 
werkgever zijn in de arbeidsvoorwaarden, het werk-
klimaat en de ontwikkelingsmogelijkheden die we 
bieden.

(Wetenschappelijk) onderzoek

Antroposofische waarden en manieren van 
behandelen en begeleiden sluiten aan bij 

luisteren en vertellen 
in betekenisvolle relaties
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hedendaagse behoeften en bieden een antwoord op 
actuele vraagstukken. Wij willen bijdragen aan de 
verspreiding van deze inzichten door mee te werken 
aan (wetenschappelijk) onderzoek en publicaties – 
op voorwaarde dat die echt aansluiten bij wat wij 
doen in onze behandeling en begeleiding. We willen 
wetenschap en praktijk in samenwerking met andere 
partijen meer met elkaar verbinden, op het moment 
en in het tempo dat wij aankunnen.

De relatie met collega-instellingen en andere 
stakeholders

In het belang van onze cliënten werken wij zoveel 
mogelijk samen met andere zorginstellingen en 
relevante partners die een meerwaarde hebben voor 
het realiseren van onze ambities. Onze omgeving 
vraagt ook steeds meer om zulke integrale zorg- en 
dienstverlening. Samen bieden wij de meest passende 
zorg door (regionale) samenwerking, zonder langs 
elkaar heen te werken. Onze relaties met onze 
financiers, gemeenten en andere beslissers zijn goed. 
Met andere verwijzers en partners op het gebied 
van antroposofische zorg gaan we de samenwerking 
intensiveren.
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Tot slot

Onze gemeenschap versterken, onze gemeenschap ondersteunen, onze gemeenschap 
verbinden met de samenleving: door er allemaal in onze eigen rol aan te werken 
bouwen we door aan Lievegoed. Vanuit de basis die we hebben neergezet brengen 
we de komende vier jaar onze gemeenschap verder tot bloei. Samen met onze 
cliënten, onze medewerkers en de verwanten van onze cliënten gaan we weer 
stappen zetten waar we trots op kunnen zijn!



23 Lievegoed gemeenschappen

Psychiatrie (10)

Verslavingszorg (9)

Verstandelijke beperking - kind (6)

Verstandelijke beperking - volwassene (8)
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1 Zorgboerderij De Beukenhof (wonen/dagbesteding/ambulant) Breda  
2 Dagcentrum Helias Ro� erdam  
3 Gezondheidscentrum Therapeuticum Utrecht    
4 Kobalt baanbegeleiding Utrecht  
5 Polikliniek Amsterdam    
6 Smaragd NAH (wonen) Amsterdam  
7 Beschermd Wonen Haarlem    
8 De Kraal Beschermd Wonen Kockengen    
9 Hoge Born (kliniek/ambulant) Wageningen    
10 Kinderdagcentrum Huize Thomas/Bride Ro� erdam  
11 Kunstwerkplaatsen Magenta (dagbesteding) Driebergen  
12 Marja� a ambulante ggz Den Haag    
13 Proteus Den Haag en Ro� erdam (ambulant)  
14 Wonen in de wijk Utr. Heuvelrug en Zeist (wonen/ambulant)  
15 Borgstichting (ambulante ggz) Haarlem    
16 De Pauw (wonen) Bilthoven      
17 Joriskring (KDC/ambulant/wonen/logeren) Amsterdam  
18 Kinderdagcentrum Marja� a Den Haag  
19 Lievegoed ggz Bilthoven (kliniek/ambulant)    
20 Zorgboerderij Nieuw Rijsenburg (wonen/dagbesteding) Driebergen  
21 Salvia (wonen) Driebergen  
22 Welgelegenlaan-Meenkselaan (wonen) Driebergen  
23 Antroposo� sch Gezondheidscentrum Hypericon Nijmegen    
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Je bent meer dan je denkt



NAAR BUITEN:
 eigen netwerk
 onderscheidend 
 luisteren 
 samenwerken

MEDEWERKERS:
 inspirerend & 
     uitdagend 
     werkklimaat

Aandacht,
 ontmoeten,
ontwikkelen 

en gastvrijheid

SLIM ORGANISEREN:
 HRM 
 vastgoed
 ICT
 �nanciën

VERWANTEN: 
 samen beslissen
     wat belangrijk is

Hoofd  ‘denken’ Hart  ‘voelen’ Handen  ‘willen’

     wat belangrijk is

CLIËNTEN: 
 eigenheid/regie
 groeimogelijkheden
 versterken van het gezonde
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Gemeenschap tot bloei
samen werken aan kwaliteit van leven






