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Jaarplan 2021

Een eerste terugblik
2020

Een eerste terugblik 2020
Impact corona

€ 6,0 mln.

271

367

Cliënten positief getest

Medewerkers
positief getest

8 cliënten overleden
aan corona en 5 met
vermoeden van corona
* Cijfers gebaseerd op november 2020

Er zijn geen
medewerkers overleden

Omzetderving

€ 7,1 mln.

0,8%
Hoger
verzuim

Extra kosten corona

€ 10,9 mln.
Compensatie

Gemiddeld hoger
verzuim sinds maart
2020 vermoedelijk
door corona**
** ten opzichte van dezelfde periode in 2019

Een eerste terugblik 2020
Een versnelling door corona
Cliëntwaarde

Zorgwaarde

Medewerkerwaarde

Financiële waarde

5700
Ontwikkeling

Hallo Thuis
Alternatieve vorm
dagbesteding en
ontspanning

* Cijfers gebaseerd op november 2020

3
Nieuwe digitale
diensten
Sophi.online
Mijnwerk.online
Verpleegkundige dienst
DigiContact 24/7

Beeldbelaccounts

Ontwikkeling

REPPS**
Clusteroverstijgend
optimaal inzetten
medewerkers
** Regionale personeelsplanning

Digitale
vlucht
Dit zijn er 19x zoveel
dan in maart 2020

Een eerste terugblik 2020
Cliëntwaarde

Muziek

16,4%

94,4%

236

Van de cliënten en
10,3% van de
verwanten geven Top!

Van de cliënten en
95,3% van de
verwanten geven
Goed of Top!

Groei aantal cliënten
192 W&B
81 Z&W
78 IZ **

(Ambitie: 18% resp. 13%)

* Cijfers gebaseerd op november 2020

** Een aantal cliënten telt mee bij twee
clusters. Het optellen van de drie clusters
komt daardoor niet overeen met het totaal.

Nieuw programma
‘ Muziek werkt zo!’
wint NPGZstimuleringsprijs

Een eerste terugblik 2020
MTech

Zorgwaarde

40
Nieuwe
visie
Missie: Het beste uit
elkaar
Kernwaarden: liefde, lef
en meesterschap
* Cijfers gebaseerd op november 2020

2

Implementaties:
Wet zorg en dwang
Goed Vertegenwoordigd
met openstelling ECD
voor cliënten en
vertegenwoordigers

1.269
Groei aantal cliënten
DigiContact
Dit is een groei van
93,6%

Logeerpartijen van
robot Phi

Een eerste terugblik 2020
Medewerkerwaarde

Nieuw
Functieprofiel voor
managers

* Cijfers gebaseerd op november 2020

Zelforganisatie

5,1%
Verzuim is hoger dan
de norm van 3,8%

10.156

Deelname opleidingen
2.919 Klassikaal
3.055 Online
4.182 Programma

Opleiden
Interne gidsen
Zelforganisatie ter
voorbereiding
implementatie interne
doorontwikkeling 2021

Een eerste terugblik 2020
Financiële waarde

2,0-2,5%

Duurzaamheid

Proces
verbetering

350

Ipads als
beeldbelpunten
geïnstalleerd op
locaties

100

Rendement

* Cijfers gebaseerd op november 2020

Plan van aanpak
vereenvoudiging kaspasprocedure

Virtuele
vergaderruimten in
gebruik genomen

4%
Gas- &
energiebesparing

22%

Reductie CO2
uitstoot**
** Ten opzichte van 2010

2021
Philadelphia 60 jaar

Visie van Philadelphia
Missie: Het beste uit elkaar
Kernwaarden: liefde, lef en meesterschap

Wij hebben mogelijkheden, ieder van ons. En net als ieder ander
hebben we het recht om die mogelijkheden te ontwikkelen en te
gebruiken. Om mee te doen in de maatschappij en er onze
bijdrage aan te leveren. Om onze grenzen op te zoeken en fouten
te maken, om dingen uit te proberen en risico te nemen. Want
leven is groei en we hebben recht op een eigen leven. Mét of
zonder hulp, liefst zonder, maar kan het echt niet anders dan mét.

2021: Philadelphia 60 jaar
De leidende thema’s

• Huis op Orde

• Zelforganisatie
• Digitalisering
• Duurzaamheid
• Muziek 60 jarig jubileum

Huis op Orde
De basis van onze zorg- en dienstverlening

Doelstelling:
Het Huis op Orde is de basis van onze zorg- en dienstverlening

Resultaat:
95% van de locaties heeft het Huis op Orde

We zetten in op:
- Implementatie van een vereenvoudigde kas-pasprocedure
- Monitoring met behulp van BI in combinatie met interne audits

Zelforganisatie
Onze besturingsfilosofie

Doelstelling:
Zelforganisatie blijft het leidend sturingsprincipe binnen Philadelphia

Resultaat:
Eind 2021 zijn alle teams gestart met zelforganisatie

We zetten in op:
- Van extern naar intern: nieuw programma met interne gidsen
- Doorontwikkeling kernactiviteiten

Digitalisering
Onderdeel van onze zorg- en dienstverlening

Doelstelling:
We willen dat digitalisering waar ook maar mogelijk een onderdeel wordt van de zorg- en
dienstverlening en van ons dagelijks werk

Resultaat:

- Drie online platforms: cliënten, verwanten en medewerkers
- Digitaal thuiswerken is de nieuwe norm

We zetten in op:

- Doorontwikkeling Philadelphia Online: o.a. Hallo Thuis (cliënt), Mijnwerk.online (cliënt),
Sophi.online (verwanten), Mijn Philadelphia (medewerker)
- Meegroeien van de IT-infrastructuur met de digitalisering o.a. met devices voor medewerkers,
dooronwikkeling Webex en opstarten intelligente proces-automatisering
- Implementatie beleid digitaal thuiswerken

Duurzaamheid
Op weg naar duurzame zorg

Doelstelling:
Eind 2021 is de CO2 footprint gereduceerd met 30% ten opzichte van 2010

Resultaat:
-

25 locaties eind 2021 gecertificeerd voor Milieuthermometer zorg
- 5% gas- en energiebesparing

We zetten in op:
- Gefaseerde implementatie van de Milieuthermometer zorg: eind 2023 alle 450 locaties
- Ontwikkeling workshops en leermiddelen hoe energie te besparen
- Verduurzaming techniek en gebouwinstallaties op locaties
- Anders reizen: mobiliteit/elektrificatie voertuigen

Duurzaamheid
Op weg naar duurzame zorg

Doelstelling:
Eind 2021 is de sociale footprint vergroot doordat er gemiddeld 10% meer mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk zijn binnen of buiten Philadelphia

Resultaat:
- 350 cliënten van cluster Werk & Begeleiding nemen deel aan vrijwilligerswerk (Talent op z'n
plek), leerwerktrajecten en begeleiding naar betaald werk
- 90 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk in dienst van Philadelphia

We zetten in op:
- Faciliteren en/of organiseren van werk: Talent op zijn plek, leer-werktrajecten, begeleiding
naar betaald werk

Cliëntwaarde

Cliëntwaarde
Het beste uit elkaar met liefde, lef en meesterschap

Mensen die voor hun zorg en ondersteuning voor Philadelphia
kiezen moeten waar het maar kan hun eigen leven kunnen
leiden. Niet het leven dat wij voor hen bedenken, niet het leven
dat hun verwanten graag zien maar hun eigen leven. Dat maken
we mogelijk door zorg te bieden met liefde, lef en meesterschap.

In 2021 willen we volgende resultaten bereiken:
• 22% van de cliënten vindt dat Philadelphia ‘Top’ scoort
• 15% van de verwanten vindt dat Philadelphia ‘Top’ scoort
• 75% van de cliënten/vertegenwoordigers is ermee bekend dat zij zelf in hun dossier kunnen lezen
• 60% van de cliënten ervaart zeggenschap in zijn/haar eigen leven
• Groei met 300 Philadelphia-cliënten en 250 niet-Philadelphia cliënten bij DigiContact
• Twee nieuwe concepten zorg & dienstverlening binnen cluster Zorg & Wonen

Cliëntwaarde
Om onze resultaten te bereiken zetten we in op:

•

Visie van Philadelphia
•
•
•

•

Zeggenschap: vervolgprogramma
Muziek: Muziek werkt zo!
Nieuwe concepten:
• Community Building
• Meer richten op mensen met een migratie-achtergrond

Digitalisering
•

Doorontwikkeling lezen eigen dossier: onderdeel van gesprek tijdens het Beraad

Zorgwaarde

Zorgwaarde
Kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening
We gaan nog meer uit van wat iemand zélf kan en wil. Ook
als verwanten of begeleiders er anders over denken. Want
nieuwe wetgeving bevestigt: ook mensen met een beperking
hebben specifieke grondrechten. We willen ze helpen om die
te gebruiken en bieden alleen ondersteuning die echt nodig is.

In 2021 willen we volgende resultaten bereiken:
• 100% implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd)
• 100% implementatie van Goed Vertegenwoordigd
• 75% implementatie van Wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen (Wmcz 2018)
• Zichtbaar meer aandacht voor gezondheid: gezond eten en fysieke beweging

Zorgwaarde
Om onze resultaten te bereiken zetten we in op:

•

Implementatie wet- en regelgeving:
•
•
•

•

Voortgang implementatieprogramma Wzd
Voortgang implementatieprogramma Goed Vertegenwoordigd
Implementatie Wmcz 2018

Digitalisering:
•
•

Ontwikkeling receptenapp voor cliënten om gezond en gevarieerd te eten
Datagedreven zorg experimenten

Medewerkerwaarde

Medewerkerwaarde
Liefde, lef en meesterschap
Liefde, lef en meesterschap zijn bepalend voor de zorg die wij willen bieden en we
moeten erover waken dat ze steeds met elkaar in balans zijn. Want: Liefde geeft onze
zorg warmte. Maar liefde alleen veroorzaakt afhankelijkheid. Lef is nodig om mensen
te laten groeien. Maar lef alleen leidt tot onverantwoorde risico’s. Meesterschap
maakt onze zorg solide. Maar meesterschap alleen maakt zorg afstandelijk.

In 2021 willen we volgende resultaten bereiken:
• Groei van 2,5% van de Net Promotor Score
• Gemiddeld verzuim maximaal 4,2%
• Uitstroom medewerkers maximaal 15%
• 75% conversie leerling/stagiair naar instroom en groei zij-instromers
• 75% van de medewerkers kent de nieuwe visie en kernwaarden van Philadelphia
• 75% van de teams werkt volgens de zelforganiserende principes
• 50% van de medewerkers heeft een training digivaardigheden en/of het moedige gesprek gevolgd

Medewerkerwaarde
Kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening
•

Visie van Philadelphia
•
•

•

Digitalisering
•
•
•

•

Implementatie nieuw roosteren & plannen systeem
Implementatie nieuw verzuimsysteem
(Door)ontwikkeling digitale vaardigheidstrainingen

Van PNIL naar PIL
•

•

Huis van Eva: doorleven van de visie
Liefde, lef en meesterschap:
• Doorontwikkeling trainingen: o.a. ‘Het moedige gesprek’
• Doorontwikkeling managers: management development programma

REPPS onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering

Diversiteit
•

Plan van aanpak tegen (institutioneel) racisme

Financiële waarde

Financiële waarde
Balans tussen zorg en zakelijkheid
Door onder andere het Huis op Orde, zelforganisatie, digitalisering,
duurzaamheid en optimaal inzetten van medewerkers te continueren,
werken we aan een consistent en continue beleid ten behoeve van een
óók financieel toekomstbestendige organisatie. Daarbij streven we naar
maximale kwaliteit binnen de financiële kaders, nu en in de toekomst.

In 2021 willen we volgende resultaten bereiken:
• Resultaat van € 9,5 mln.
• Gedifferentieerde omzetstijging met een gemiddelde van 1,05%
• Ebitdamarge > 7,1%
• Voorziening per regio c.q. cluster van 1% voor onverwachte tegenslagen
• Innovatiebudget 2% van de omzet
• Fitchrating

Onderscheidende waarde
Innovatief en onderscheidend
Meesterschap door cliëntgerichte innovatie. Door technologie in te
zetten en intelligente digitale systemen te ontwikkelen waarmee
cliënten en medewerkers méér zelf kunnen. En door verder te gaan
met het inzetten van muziek, waar we de afgelopen 5 jaar al zulke
mooie ervaringen mee hebben opgedaan.

In 2021 onderscheiden wij ons door:
• Philadelphia Online
• Zelforganisatie
• Sociale robotica
• Muziek: 60-jarig jubileum van Philadelphia
• Pilots digitale technologie: Start van drie experimenten
• Gebruik van digital humans & data

Veel liefde, lef en
meesterschap
Zo halen wij het beste
uit elkaar!

