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Het beste uit jezelf

Voorwoord
Philadelphia wil er vanuit een christelijke visie aan bijdragen dat mensen met een
verstandelijke beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen.
Daarom doen we ons werk met verantwoordelijkheidsbesef, passie, aandacht en
professionaliteit. We hebben oog voor de situatie en de mogelijkheden van iedere
individuele cliënt en houden daar rekening mee als het gaat om zorg, wonen,
werken, leren, dagbesteding en welzijn. Philadelphia, het beste uit jezelf!
Afgelopen jaar hebben we veel energie en mooie ontwikkelingen zien ontstaan binnen Philadelphia.
Daar willen we op blijven inzetten en - meer nog dan in andere jaren - inzetten op ontwikkeling
van talenten én professionaliteit. Bij onze cliënten en bij onze medewerkers. In 2017 gaan we
samen weer een stapje verder zetten om het beste uit jezelf: bij cliënten, medewerkers, verwanten
en vrijwilligers te ondersteunen.
In 2017 gaan we als Philadelphia door op de ingeslagen weg: de kwetsbare medemens, mensen
met een verstandelijke beperking ondersteunen en begeleiden om een zo gelukkig mogelijk leven
te leiden en het beste uit zichzelf te halen. Geïnspireerd door onze christelijke identiteit werken
wij vanuit onze waarden aandacht (en plezier), professionaliteit, verantwoordelijkheid en passie.
We zetten het komende jaar weer in op onze bedoeling, de cliënt in zijn kracht brengen en
laten schitteren.
De weg die we bewandelen doen we aan de hand van onze vier organisatiewaarden: cliëntwaarde,
zorgwaarde, medewerkerwaarde en financiële waarde. De thema’s die we samen in onze
strategische koers hebben vastgelegd geven daar richting aan. Komend jaar gaan we verder aan
de slag met fris vakmanschap, ondernemerschap, mensgerichte technologie en muziek.
Want met muziek maakt Philadelphia ook weer in 2017 het verschil!

In dit document vindt u op diverse plaatsen hyperlinks. Door daarop te klikken wordt u verwezen naar websites en filmpjes
voor meer kleuring en achtergrond. De links zijn paars gekleurd. Om ze te kunnen gebruiken moet u wel over een verbinding
met internet beschikken.
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Terugblik 2016
Aan de hand van de doelen en activiteiten die wij ons voor 2016 hebben voorgenomen, blikken we
in deze paragraaf terug op het afgelopen jaar. We houden het kort. In het jaarverslag over 2016
zullen we dieper op een aantal zaken ingaan. Philadelphia wil haar activiteiten duurzamer maken.
Het jaarverslag is een belangrijk middel om iedereen hiervan op de hoogte te houden.
Het voornemen is om ons jaarverslag volgens de duurzaamheidsverslagleggingsrichtlijnen van GRI
(Global Reporting Initiative) in te richten.

Meerjarenperspectief
In 2015 heeft de Raad van Bestuur de strategische koers voor de jaren 2016 - 2020 bepaald.
De medezeggenschapsorganen hebben hierover advies uitgebracht. De Raad van Toezicht heeft de
koers goedgekeurd. De komende jaren werken we aan de hand van de thema’s fris vakmanschap,
menselijke technologie en ondernemerschap. We verbinden deze thema’s met muziek.
Als organisatie moeten we meebewegen met vele ingrijpende ontwikkelingen in de maatschappij
en de veranderingen in de sector. De ingezette cultuurtransitie van regelarm en de Bedoeling
zetten we stevig door. We werken vanuit onze eigen kracht aan het verder uitbouwen van ‘het
beste uit jezelf’. We blijven doorbouwen op de beweging van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ naar
‘ontwikkelen van’ onze cliënten. We handelen daarbij aan de hand van onze waarden: cliëntwaarde,
zorgwaarde, medewerkerswaarde en financiële waarde. Ook in 2017 willen we voor de volgende
zaken staan:
• Warmte, aandacht en plezier.
• Mensen die hun werk met passie doen.
• Een goede sfeer op locaties, ontmoetingsplekken, leer- en werkplekken.
• Professionaliteit en verantwoordelijkheid.
•	Open dialoog, betrokkenheid en samenwerking met cliënten, verwanten, vrijwilligers,
medewerkers en stakeholders.
Kortom: ‘het beste uit jezelf’!
Duurzame zorg en maatschappelijke waarde
Philadelphia heeft in 2016 gewerkt aan duurzame toekomstige zorg. Als leidraad hanteren we de
ISO 26000 norm. Zo hebben we van al onze locaties de CO2 footprint in kaart gebracht en op het
vlak van gecontracteerde inkoop is 30% als duurzaam te bestempelen. Philadelphia participeert
daartoe ook in het initiatief Green Deals. De leveranciers van Philadelphia kunnen veel meer voor
ons en voor elkaar betekenen dan ze nu doen. Door bijvoorbeeld werk- of stageplekken voor onze
cliënten te regelen of vrijwilligerswerk te doen. Vanuit die gedachte organiseerden we een
‘leveranciersdag’ met als thema sociaal ondernemen.

2

Cliëntwaarde
Aandacht en plezier op locaties
Aandacht en plezier was in 2016 een belangrijke leidraad in de propositie van Philadelphia. In 2016
vierden we ons 55-jarig bestaan. In oktober vond daarom de maand van muziek plaats. Omdat
beelden meer zeggen dan woorden laten wij een collage van foto’s en filmpjes zien. Ook op de
website www.philala.nl zijn heel veel mooie voorbeelden te bekijken.
Tevredenheidsmeting
Mede gebaseerd op ruim 4.000 verhalen van cliënten en verwanten en meer dan 500 teamverhalen
kunnen we de conclusie trekken dat cliënten en verwanten positief zijn. We komen tot deze
conclusie op basis van de uitkomsten uit het gehanteerde meetinstrument Dit vind ik ervan! en de
proeftuin vernieuwd kwaliteitskader gehandicaptenzorg. De randvoorwaarden om goede en
veilige zorg te leveren zijn ingevuld en als er iets mis gaat, dan leren we daarvan. Er is enorm veel
motivatie bij teams om te reflecteren op hun werk. Maar we kunnen het altijd nog beter doen.

Zorgwaarde
Zorg- en dienstverlening
Het regelarm werken heeft in 2016 zijn vervolg gekregen. In 2015 zijn 55 locaties aan de slag
gegaan op basis van een eenduidige werkwijze en methodiek. In 2016 maakten we de volgende
stappen op ruim 100 locaties met als einddoel dat de hele organisatie eind 2017 merkbaar denkt
en werkt vanuit de regelarme principes. Met elkaar bouwden we in 2016 verder aan een cultuur
waar we met elkaar met plezier en aandacht ons inzetten voor de cliënt. We werken met elkaar
aan de beweging van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ naar ‘ontwikkelen van’.
In 2016 hebben we er hard aan gewerkt om mantelzorgers en vrijwilligers meer onderdeel te
maken van de reguliere zorg- en dienstverlening. Het inzetten van mantelzorgers en vrijwilligers
krijgt binnen locaties/teams steeds meer aandacht. De clusters/regio’s organiseren gemiddeld
twee bijeenkomsten per jaar voor de aandachtfunctionarissen vrijwilligers om ervaringen en
kennis te delen.
Professionalisering zorginhoudelijke kennis
In het kader van ondernemerschap hebben we de eerste stappen gezet om onze methodieken in de
vorm van edutainment via ons YouTube-kanaal beschikbaar te maken. De vakgroepen van het
expertisecentrum gaan met verschillende thema’s en vraagstukken aan de slag en vertalen dat
naar praktische toepassing voor de medewerker. Zo is er een speciaal slaapteam, wordt er
aandacht besteed aan omgaan met agressie, relaties, intimiteit en seksualiteit, melden van
misbruik en huiselijk geweld, palliatieve zorg, onderzoek naar pijnbeleving bij mensen met Down,
gezonde levensstijl, preventie tegen valincidenten, omgang met social media, staat het terug
dringen van psychofarmaca hoog op de agenda en gaan we aan de slag met muziek als toepassing
in de zorg. Er worden voor de medewerkers heel veel verschillende trainingsmogelijkheden
georganiseerd. Eind van het jaar zal een onze eerste serious game voor medewerkers beschikbaar
komen. De digitale mogelijkheden om te leren nemen ook verder toe. Er gaat een e-learning
module voor het gebruik van het ECD en één speciaal over muziek in gebruik.
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5 5 MUZIEKFEEST
Groot muziekfeest locaties
Berkenhof, Blekerslaan en
Villa Casper
vrijdag 14 oktober 2016
In de voetbalkantine Semper Altius, Rijswijk
Je bent welkom vanaf 15.00 uur en het duurt
tot 20.00 uur

We hopen jullie dan te zien!

je
Kom ?
k
oo

Muziek luisteren
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Medewerkerwaarde
Lerende organisatie
In 2016 hebben we weer hard gewerkt aan onze doelstelling om een lerende organisatie te zijn.
HR activiteiten waren erop gericht medewerkers te ondersteunen en te prikkelen om aan hun
persoonlijk leiderschap en hun professionele ontwikkeling te werken via het Philadelphia Leerhuis.
‘De Bedoeling’ en ‘regelarm’ werken als beweging heeft locaties op teamniveau in dialoog gebracht
over de paradigmaverschuiving van zorgen voor naar zorgen dat. Regelarm denken en werken is
een cultuurbeweging die ‘De Bedoeling’ naar individueel niveau trekt. We veranderen daarmee niet
6.300 medewerkers, maar stap voor stap 6.300 keer een medewerker.
Philadelphia als vitale organisatie
Philadelphia legt de verantwoordelijkheid voor de aanpak van het verzuim daar waar de meeste
invloed ligt, bij de medewerker en de leidinggevende. Als het om verzuimaanpak gaat, sturen we
via het gedragsmodel. Ons streven om een verzuimpercentage van maximaal 4,5% te realiseren,
behaalden we. Ten opzichte van een jaar eerder daalde daarmee het verzuimpercentage ruim een
procentpunt. Als organisatie worden we aangemerkt als een mantelzorgvriendelijke organisatie
voor medewerkers. Na de regio’s Midden en Noordwest ontvangt de regio West daartoe een
predikaat.
Medewerkerstevredenheid
Eind 2015 is gestart met een nieuw onderzoek. In vergelijking met een paar jaar geleden is de
respons vele malen groter (53% in 2012, 79% in 2016). Een ander opvallend aspect is dat de trots
op het werk is gestegen van een 7,5 naar een 8,3. Op alle thema’s binnen het onderzoek scoort
Philadelphia op of hoger dan de benchmark van de VGN:
• Bevlogenheid 7,9 (benchmark 7,7)
• Betrokkenheid 7,5 (benchmark 7,5)
• Tevredenheid 7,4 (benchmark 7,2)

Financiële waarde
Resultaat
Ons financieel gestelde doel zullen wij in 2016 realiseren. Het resultaat over 2016 komt uit op
het begrote resultaat. Op het vlak van huisvesting zijn er negen projecten onderhanden waar
wordt gebouwd. De vastgoedprojecten die Philadelphia onder handen heeft zijn door de
doorontwikkeling van de afdeling huisvesting ingebed in een adequaat beheersingsregime.
De afrekening van de Wmo in het cluster Werk & Begeleiding heeft ons de nodige hoofdbrekens
gekost. De administratieve afwikkeling blijft voor de sector én Philadelphia een lastig dossier.
We hebben er langzamerhand grip op, maar het blijft ingewikkeld.
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Onderscheidende waarde
Philadelphia was in 2016 volop in de picture. Hierna volgt een collage van nieuwsberichten
over Philadelphia. Op het vlak van mensgerichte technologie zijn we volop aan de slag geweest.
De technologische ontwikkelingen gaan in een razend tempo. Wij vinden het van groot belang op
tijd in te springen op die ontwikkelingen omdat technologie de kwaliteit van leven, vrijheidsbeleving
en zelfredzaamheid van mensen met een verstandelijke beperking sterk kunnen vergroten. Denk
bijvoorbeeld aan slimme huizen die voorzien zijn van sensoren en biodynamische verlichting voor
een beter dag/nachtritme. We gaan met externe partijen aan de slag om een proef te doen met
slimmer luiers. In ons Living Lab in Leusden proberen we het uit. In het Fieldlab Gehandicapten
zorg trekken we samen op met Siza en ’s Heerenloo. In het cluster Intensieve zorg wordt er volop
gewerkt aan nieuwe toepassingen van technologie. Maar ook sociale innovaties. Dit cluster staat
aan de wieg van de ontwikkeling van een zorgnetwerk in de gemeente Brummen. Al onze
toepassingen worden op maat ontwikkeld voor cliënten (Mensgerichte Technologie). Uiteraard
moet de technologie veilig, ondersteunend en aanvullend zijn aan de huidige zorg en gemakkelijk in
gebruik. Neem bijvoorbeeld DigiContact.
Dat onze cliënten 24/7 kunnen beeldbellen biedt een enorme meerwaarde. In een innovation
playground gaan we aan de slag met sociale robotica. In het kader van een andere aanpak van
medicatieveiligheid ontwikkelen met partner een slimme pillendoos die zelf aangeeft wanneer het
tijd is om je medicatie in te nemen en je actief herinnert wanneer je het per ongeluk toch bent
vergeten. Of een signaal stuurt aan de begeleider als de medicatie niet is ingenomen.
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Doelen en activiteiten 2017
Algemeen
Koers
‘De Bedoeling’ van Philadelphia geeft aan waar we met z’n allen voor staan. Cliënten centraal
stellen, hen helpen in hun kracht te komen en een zo volwaardig en zelfstandig mogelijk leven te
leiden. Oftewel: hen te ondersteunen het beste uit zichzelf te halen. Maar ook: om het beste uit
onszelf als medewerkers te halen. Komend jaar bouwen we verder aan een Philadelphia waar de
standaard is dat we regelarm werken en via ons frisse vakmanschap gaan we inzetten op zelf
organiserende principes voor de teams, de leidinggevenden en onze serviceorganisatie. We werken
aan medewerkers die staan voor hun professie en er plezier in hebben in verbinding te zijn met de
cliënt en de samenleving. We gaan eraan werken dat onze medewerkers in staat zullen zijn de meer
intensieve en moeilijker wordende zorgvragen van de cliënten op een professionele wijze aan te
kunnen. De vele talenten die beschikbaar zijn, zetten we in om onze cliënten te helpen en te
ondersteunen. Daarin gaan we de in gang gezette beweging van ‘zorgen voor, naar ‘zorgen dat’
doorontwikkelen naar ‘ontwikkelen van’. Onze waarden en het DNA van de organisatie het beste
uit jezelf te halen met aandacht en plezier blijven daarin leidend. We maken daarbij gebruik van alle
technologische ontwikkelingen die de cliënt (verder) helpen de eigen kracht en eigen regie (naar
vermogen) vorm te geven. Ook in 2017 zullen we dat doen aan de hand van onze strategische
thema’s: fris vakmanschap, ondernemerschap en menselijke technologie. Muziek wordt daarbij de
algemene profilering van Philadelphia.
Duurzame zorg en maatschappelijke waarde
Als organisatie willen wij waarde toevoegen aan het leven van de cliënten, verwanten en mede
werkers. Daarom zet Philadelphia ook in 2017 weer vol in op duurzame zorg. Door in te zetten
op duurzaamheid in al haar facetten geeft Philadelphia een verdieping aan haar kernwaarde
‘aandacht’ op het vlak van planet, people en prosperity. Met al onze stakeholders werken wij
samen aan duurzame zorg voor de toekomst. In 2017 nemen we deel aan de expeditie duurzame
bedrijfsvoering van MVO Nederland. De nadruk ligt op het doen, op het implementeren van een
duurzame bedrijfsvoering. We gaan daartoe concreet aan de slag met de thema’s vastgoed,
energie, voeding, beperken van afval, mobiliteit en inkoop. Zo willen we een bijdrage leveren om
onze CO2 footprint te leveren. Alle zorgorganisaties moeten wettelijk voldoen aan de Energie
Efficiëncy Richtlijn (EED). Inmiddels hebben wij daartoe onze CO2 footpint in kaart gebracht.
In 2017 gaan we daar weer een stap verder in. We richten daartoe een energie-managementsysteem in volgens de norm ISO 50001. Op het vlak van inkoop stellen we ons te doel om de
duurzaam gecontracteerde inkoop van 30% te laten stijgen naar 35%.
De leveranciersdag werd in 2016 door 35 leveranciers bezocht. In 2017 gaan we met leveranciers
individueel aan de slag hoe we het sociaal ondernemen invulling kunnen geven. We zetten daarbij
in op hoe we met elkaar meer passend(e)) en zinvol(le) werk zinvolle dagbesteding voor onze
cliënten kunnen organiseren zodat ze hun bijdrage leveren aan onze samenleving.
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Cliëntwaarde
Aandacht en plezier op locaties
In onze missie spreken we over geluk, en één van onze kernwaarden is aandacht en plezier. Niet uit
softheid, maar omdat we daar echt in geloven. Niet om ook iets aardigs te doen, maar omdat dat
bijdraagt aan onze missie. Komend jaar blijven we ook weer werken aan aandacht en plezier op
locaties én in al onze dienstverlening. We werken aan een prettige (werk)sfeer op de locaties en in
onze dienstverlening. Dit doen we door het stimuleren en uitwisselen van lokale ideeën, lokale en
regionale cliënt- en medewerkersdagen en landelijke bijeenkomsten. Het gaat om activiteiten die
gaan over aandacht, geluk, warmte en plezier. Voor cliënten, verwanten, medewerkers en vrij
willigers. Landelijk zullen we dit ondersteunen door middel van communicatie en evenementen
zoals bijvoorbeeld de Week van Zorg en Welzijn, de Open dag van de Zorg, NLdoet, het
traditionele voetbaltoernooi én allerlei andere activiteiten en interventies. Daar zoeken we ook
weer de samenwerking met de Stichting Vrienden van Philadelphia en allerlei andere landelijke,
regionale en lokale partijen. Via ‘Hé, ik heb een idee’ online én offline platforms gaan we de
uitwisseling van goede voorbeelden verder stimuleren.
Huisvesting
In 2017 wordt de huisvesting in het Cluster Intensieve zorg en het Cluster Zorg & Wonen verder
aangepast. In 2017 hebben we concreet achttien projecten in uitvoering en zijn er 36 projecten in
ontwikkeling. In 2017 komen we tot een plan om tot een herkenbare Philadelphiasignatuur,
uitstraling en ‘look and feel’ van onze locaties te komen. We willen in de bouw en de algemene
ruimte het gevoel van welkom, warmte en plezier overbrengen. Dit gaan we samen met cliënten,
verwanten en medewerkers vormgeven. Want samen willen we trots zijn op Philadelphia en dit
naar bezoekers uitstralen. Daarbij natuurlijk aangetekend dat de cliënt en zijn verwant natuurlijk
de eigen plek of appartement helemaal zelf naar eigen smaak inricht.
Zeggenschap
De opdracht uit de kwaliteitsagenda van de staatssecretaris van VWS is de positie van mensen
met beperkingen te versterken en hen te ondersteunen. Deze opdracht sluit naadloos aan bij de
maatschappelijke opdracht die Philadelphia voor zich ziet. Binnen onze organisatie wordt er al
vanuit verschillende perspectieven gewerkt aan het vergroten van de regie en invloed van cliënten.
Zowel met een focus op de cliënt als op de medewerker. Om het versterken van de zeggenschap
van cliënten in 2017 verder richting te geven zal er worden gewerkt aan een integrale aanpak, met
focus op de cliënt, medewerker en het ondersteunende systeem. We kijken naar wat we al doen,
kunnen versterken, breder kunnen inzetten of nog kunnen ontwikkelen voor cliënten en mede
werkers. De uitkomsten vanuit het integrale kwaliteitsrapport zullen hierin ook worden betrokken.
Het streven is om in de tweede helft van 2017 de aftrap hiertoe te geven.
Cliëntwaardering
Cliënten en hun verwanten dienen tevreden te zijn over onze zorg- en dienstverlening. Als onder
deel van ons reguliere zorg- en dienstverleningsproces meten we de tevredenheid over de ervaren
kwaliteit van dienstverlening. De meting zal geschieden op basis van het instrument Dit vind ik
ervan! 2.0. Het instrument sluit namelijk nauw aan bij het proces van het vaststellen van de onder
steuningsvraag van de cliënt aan de hand van de support intensity scale en het gesprek over
wensen en behoeften, het vastleggen van de afspraken in de afsprakenkaart, uitvoering en evaluatie
c.q. waardering. Voor 2017 is het streven dat 80% van de cliënten en 70% verwanten Philadelphia
met een goed of een top! Waarderen (het instrument kent de indeling: top!, goed, matig en slecht).
Ten opzichte van het vorige onderzoek in 2016 willen we de score matig en slecht terugdringen.
Die bedraagt nu 6%.
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Zorgwaarde
Zorg- en dienstverlening
Goede zorg- en dienstverlening draait voor ons om bijdragen aan de ontwikkeling van de cliënt.
Centraal hierbij staan de eigen regie van de cliënt en ‘het beste uit jezelf’. Dankzij de regelarm
beweging werken we meer vanuit de cliënt, aan de hand van simpele processen en minder aan de
hand van regeltjes. We zijn ook blij met de nieuwe manier waarop we de kwaliteit via de ‘Proeftuin
vernieuwd Kwaliteitskader’ inzichtelijk maken. Dat gaat op basis van ervaringen en verhalen. Onze
kwaliteit meten we door te tellen én te vertellen. Uit gehouden onderzoeken komt naar voren dat
we meer aandacht voor de eigen regie van de cliënt (loslaten en/óf anders vasthouden) en voor de
thema’s ‘vrienden & kennissen’, ‘gevoel’ en ‘lijf’ moeten hebben in ons dagelijks handelen. Hoe we
die verbeteracties gaan invullen bespreken we eind 2016 met de interne medezeggenschaps
organen, toezichthouders en externe stakeholders. De met elkaar besproken ontwikkelprioriteiten
zullen we in 2017 gaan opvolgen in de dagelijkse zorg- en dienstverlening.
We merken dat onze interne zorgprocessen en bedrijfsvoering steeds beter kloppen. Interne audits
en externe onderzoeken bevestigen dit. Ons huis komt steeds beter op orde. Kwaliteit leveren is
ook alleen mogelijk in een omgeving waarin het huis op orde is maar vooral ook blijft. We moeten
hier wel op blijven investeren. Want niet in alle gevallen hebben we de punten op de i. En die punt
op de i mag de cliënt en zijn verwant wel van ons verwachten. We moeten dan ook blijven werken
aan het vergroten van de veiligheid, innovatie van het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) inclusief
toegang voor cliënten en verwanten en ons laten toetsen door het houden van interne audits en
via de inzet van het Landelijk Serviceteam Zorg en de mogelijkheden die het Leerhuis biedt.
Om scherp te blijven op het huis op de orde te zullen we in 2017 de maand van ‘de puntjes op de i’
organiseren. Een maand waarin we volop aandacht besteden aan de relevantie van het op orde
houden van ons huis en daar concrete ‘schoonmaakacties’ bij zullen inzetten.
Naast de zaken uit het kwaliteitsrapport signaleren wij ook vragen naar financiële ondersteuning.
Zorg- en geldzaken van cliënten zijn conform wetgeving strikt gescheiden. In de praktijk hangen
ze echter met elkaar samen en beïnvloeden ze elkaar. Wettelijke maatregelen zoals curatele,
beschermingsbewind en mentorschap en financiële begeleiding zoals budgetbeheer door Stichting
Mijn Geld en Zo zijn voor een groot aantal cliënten een noodzakelijke aanvulling op de zorg
verstrekt door Philadelphia. Philadelphia gaat in 2017 samen met de Stichting Mijn Geld en Zo
aan de slag om de financiële zelfredzaamheid van cliënten te stimuleren en om daar waar nodig
passende bescherming in samenspraak met verwanten voor de verschillende doelgroepen te
organiseren.
Het beste uit jezelf halen is voor Philadelphia de basis in het begeleiden van cliënten. Om dit
principe te vertalen naar een visie voor de invulling van tijdsbesteding, is ‘Mijn Talent’ ontwikkeld in
2016. Het ontwikkelen van talenten is van toepassing op iedereen ongeacht de mate van beperking,
leeftijd, vrije tijd of werktijd. Het is een wezenlijk onderdeel van ieders bestaan. In 2017 zullen we
focus leggen op goede en passend werk- en dagbesteding voor onze cliënten. Heel concreet is de
doelstelling om 200 nieuwe cliënten voor ons werk- en dagbesteding aan te trekken.
Zorgvisies ondersteunen de beweging van regelarm en de Bedoeling
Het beste uit jezelf. Voor onze cliënten én voor onze medewerkers. Zoals al gezegd zien we dat als
onze opdracht. Door de waarden die cliënten, verwanten en medewerkers belangrijk vinden helder
per doelgroep te omschrijven, kunnen we die met elkaar en met anderen delen en bespreken. Dat
zorgt voor gemeenschappelijke uitgangspunten in ons werk en maakt duidelijk waar Philadelphia
voor staat. De zorgvisies zijn vormgegeven en zullen in 2017 als onderlegger worden gebruikt om
de beweging van regelarm en het werken vanuit de Bedoeling verder te verstevigen. Het helpt de
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medewerkers in hun vakmanschap. De zorgvisies per specifieke doelgroep laten de cliënten en
verwanten zien waar we voor staan.
Innoveren
In 2017 blijven we de mogelijkheden van de toepassing van mensgerichte technologie beproeven.
Komend jaar werken aan het schetsen van een beeld van Philadelphia in 2030 om zo met elkaar te
bezien wat de vele mogelijkheden van digitalisering, domotica, robotisering betekenen voor het zo
zelfstandig en gelukkig mogelijk leven van cliënten. Op basis van die schetsen werken we aan een
helder innovatieprogramma waar sociale en technologische innovaties een plaats krijgen.
In 2017 willen we aan de slag om tot een platform met een adequate portalfunctie te komen.
Dit platform dienst als informatie-, communicatie-, en interactiekanaal voor nieuwe vormen van
digitale ondersteuning dat door diverse doelgroepen kan worden gebruikt. Dit platform moet in
de verdere toekomst ook de onderlegger zijn om vormen van menselijke technologie effectief in de
zorg- en dienstverlening in te zetten. Aan de hand van de BI (Business Intelligence) en de Big data
roadmap gaan we onze data stroomlijnen zodat we ze komende jaren kunnen inzetten om de
zorg- en dienstverlening te verbeteren én te personaliseren. Het huidige DigiContact evolueren we
daarin mee. Beeldbellen en andere vormen van zorg op afstand (zoals slimme (nacht) zorg) zijn
vormen van (nieuwe) dienstverlening die we ook in andere clusters gaan inzetten.
Uitrol nieuwe concepten
In het kader van ondernemerschap gaan wij komend jaar aan de slag met de uitrol van (marketing)
concepten voor nieuwe doelgroepen. Met de zorgkantoren hebben we afspraken kunnen maken op
het vlak van de verpleging en verzorging voor dementerende ouderen. Bij gemeenten is er vraag
naar Beschermd Wonen concepten en op het vlak van forensische zorg zullen we aan de slag
gaan. Ons huidige marktaandeel van 5,7% willen we behouden en we streven ernaar het te
verhogen. Concreet betekent dit dat wij het komend jaar met 222 cliënten zullen moeten groeien.
Professionalisering zorginhoudelijke kennis
Op basis van de wetenschapsagenda is het Kenniscentrum in 2017 de schakel op het gebied van
wetenschappelijk onderzoek. Het Kenniscentrum zal proactief kennis verzamelen, wegen en
beschikbaar maken en zal onderzoek binnen Philadelphia coördineren. Bijzondere aandacht zal er
zijn voor muziek en integratie daarvan in onze zorg- en dienstverlening zorgvisies. We maken deze
onderdeel van onze methodieken. Er is inmiddels een opzet voor een promotieonderzoek op
muziek in relatie tot zorg in voorbereiding. In 2017 gaat dit onderzoek van start.

Medewerkerwaarde
Fris vakmanschap: pak je vak en leer
In 2017 werken we via het Leerhuis verder aan permanente educatie voor alle medewerkers om hen
blijvend te bekwamen in hun vak- en persoonlijke ontwikkeling. Net zoals cliënten stimuleren we het
in de eigen kracht zijn van medewerkers en gebruik maken van zijn talenten waarbij hij zelf regie
(leert) voeren over zijn leven, loopbaan en toegevoegde waarde levert. Daar hoort bij dat we open
en eerlijk met elkaar in gesprek gaan of de (nieuwe) eisen en de vraag van onze cliënten nog
aansluiten bij het profiel en het vermogen van onze medewerkers. We willen (en moeten) mede
werkers nog bewuster maken van hun handelen en het zelf reflecterend vermogen vergroten. Ook
dit jaar weer door het actief inzetten van zelfreflectie en teamreflectie wordt het groeipotentieel
groter en kunnen medewerkers beter inspelen op de wensen en behoeften van cliënten. In 2017
maken we ook werk van een nieuwe opzet van functieprofielen die simpel, regelarm en vooral
gericht zijn op het helder krijgen van de toegevoegde waarde van de functie in plaats van het
definiëren en omschrijven van taken.
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Er komt voor 2017 een educatieplan dat wordt gefaciliteerd door het Leerhuis. Van medewerkers
wordt verwacht dat ze een aantal leermodules volgen die van toegevoegde waarde zijn in het
dagelijkse werk om de koers van Philadelphia te begrijpen én toe te passen. Daarnaast kiest de
medewerker uit de mogelijkheden van het Leerhuis die aansluiten bij zijn of haar werkzaamheden.
Begin 2017 bespreken we ons educatie-beleid, onder andere het al of niet verplicht stellen van het
volgen van opleidingen, eventueel een puntensysteem. Het digitale learning management systeem
gaat in ieder geval per medewerker de gevolgde trainingen en leermodules registreren.
We zien dat het aantal stagiaires in de afgelopen twee jaar toeneemt en het aantal leerlingwerknemers afneemt bij Philadelphia. Dit is ook een landelijke trend. Uit onderzoek van SBB
(Samenwerkingsverband Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) blijkt dat met name in de sector Zorg en
Welzijn het aantal leerwerkplekken voor BBL-ers met 13% is afgenomen. Hiermee steekt onze
sector schril af bij de andere beroepssectoren in Nederland. Omdat BBL-leerlingen twee tot drie
jaar werknemer zijn, is de kans dat deze leerlingen werknemer van Philadelphia worden groter dan
bij stagiaires die voor een beperkte periode bij een instelling stage lopen. Bovendien rendeert de
opleidingstijd die een instelling in een leerling-werknemer investeert al tijdens de opleiding en het
rendement wordt nog groter als de leerling daarna definitief in dienst treedt. Om te voorkomen dat
we in de toekomst een tekort aan goed getraind personeel hebben willen we in 2017 gericht gaan
werken aan het vergroten van het aantal BBL’ers.
Fris vakmanschap: De Bedoeling, regelarm en zelforganiserend
In 2017 gaan we aan de slag met het verder ontwikkelen van regelarm naar de toepassing van
zelforganisatie principes. De ambities zijn om de organisatie effectiever en wendbaarder te maken,
de motivatie en tevredenheid van de medewerkers te verhogen en om (vooral) de prestaties van
Philadelphia te verbeteren. Zelforganisatie betekent voor ons dat de hele organisatie werkt aan
gemeenschappelijke doelen en zorgvisies. In de hele organisatie is werken voor cliënten een team
work prestatie. We doen daarbij een beroep op alle talenten van medewerkers en beoordelen hen
op hun toegevoegde waarde voor de cliënten. Het team draagt ervoor zorg dat ze in verbinding zijn
met cliënten, collega’s, verwanten, vrijwilligers, de buurt, en andere stakeholders. Binnen vooraf
gestelde kaders zoekt het team de ruimte op, neemt de eigen verantwoordelijkheid en legt daar als
professional verantwoording over af. Wij zien daarbij het volgende voor ogen. Het team op locatie
regelt met ondersteuning van de serviceorganisatie:
• de kwaliteit en veiligheid; laat zich daarop toetsen en legt daar verantwoording over af
• planning en roosteren rondom de wensen en behoeften van cliënten;
• productie (voldoende bezetting cliënten in afstemming met het cliëntbureau, inzet van uren);
•	
collega’s en zoekt hierover afstemming met cliënten en verwanten (ziekteverzuim, team
ontwikkeling, teamsamenstelling);
•	
opzoeken van samenwerking (verwanten, de buurt, vrijwilligers, zorg- en welzijnsorganisaties en
stakeholders);
•	
het financieel gezond blijven op locatieniveau en het leveren van een bijdrage aan het zijn van een
maatschappelijk verantwoord en duurzaam handelende organisatie
Werkend vanuit de visie ‘het beste uit jezelf’ met aandacht en plezier en de noodzakelijke vakman
schap kan zo het team met ondersteuning van de leidinggevende zelf hun werkzaamheden inrichten
en leggen daarover met plezier verantwoording af.
Fris vakmanschap: dienend leiderschap
In het licht van de strategische koers en de waarden van Philadelphia heeft de organisatie gekozen
voor ‘dienend leiderschap’. In het kader van fris vakmanschap en ondernemerschap gaan we in de
vorm van leerwerkplaatsen aan de slag met leiderschap/MD-traject voor het middenmanagement.
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De start is op 29 november 2016. Het middenmanagement zal daar lid worden van een jaargroep.
De leden van de jaargroep gaan samen met elkaar aan de slag met vooraf vastgestelde thema’s die
aan de strategische speerpunten fris vakmanschap, ondernemerschap en menselijke technologie
raken. We werken aan leiders die zelfbewust kunnen opereren en de visie, missie en koers van de
organisatie waarmaken.
Philadelphia als vitale organisatie
Philadelphia wil nog meer gaan inzetten op de vitaliteit (en daarmee duurzame inzetbaarheid) van
haar medewerkers. Enerzijds door meer aandacht te geven aan continue leren, anderzijds door de
medewerkers fysiek en psychisch in hun kracht te houden. Dit doen we door uitgebreide aandacht
en mogelijkheden voor het vitaal blijven van medewerkers. We hebben een omvangrijke provider
boog met aanbieders zoals Falke & Verbaan, Resilians, Proud Woman, Intenz, Mentaal beter Werk
en Tigra. Daarnaast blijven we inzetten op het verlagen van het verzuim, en leggen de verantwoor
delijkheid voor de aanpak daar neer waar de meeste invloed ligt. Leidinggevenden zijn integraal
verantwoordelijk voor de aansturing van hun medewerkers en daarmee dus ook voor de vitaliteit
van hun medewerkers en op het sturen van verzuimgedrag. Als het om verzuimaanpak gaat, sturen
we via het gedragsmodel. We hebben vorig jaar gezien dat door sturing op gedrag ons verzuim
percentage daalde naar 4,5% (in onze branche is het verzuim gemiddeld 5,5%). Onze ingezette
acties werpen dus positieve resultaten af en we willen de trend van het verder terugdringen van het
verzuim ook in 2017 oppakken. Ons streven in 2017 is een verzuimpercentage van maximaal 4%
voor de gehele organisatie. Naast het reduceren van het verzuimpercentage zullen we in 2017 ook
de meldingsfrequentie van ziekte monitoren.
Tevredenheid
Medewerkers zijn blij met hun werk als ze zij vertrouwen hebben in de organisatie waarvoor zij
werken en trots zijn op wat ze doen. Als zij voldoende aandacht kunnen geven aan hun omgeving
(cliënten en collega’s) en die aandacht zelf ook krijgen. En als zij plezier beleven aan de mensen met
wie en voor wie zij werken: enthousiast, betrokken, bevlogen en met verantwoordelijkheidsbesef.
Betrokkenheid gaat over betrokkenheid van de medewerker bij Philadelphia als organisatie.
Bevlogenheid gaat over de bevlogenheid van de medewerker voor het vak. Medewerkers die op beide
onderdelen goed ‘scoren’ zijn als de kartrekkers binnen een team te beschouwen. Bij Philadelphia is
dat ruim 42% van de medewerkers. De medewerkers die - negatief geformuleerd - meer aan de kar
‘hangen’ scoren minder goed op deze aspecten. 17% van de medewerkers valt in deze categorie.
Concreet betekent dit dat 1 op de 5 medewerkers niet bevlogen of betrokken is. In 2017 willen het
percentage van 17% gaan terugdringen. Dat doen we via fris vakmanschap. Eind 2017 begin 2018
zullen we onze inspanningen gaan meten. De uitkomsten van het medewerkersonderzoek zijn ook
per team beschikbaar. Elk team bespreekt de uitkomsten en maakt per team afspraken waar men
aan wil gaan werken. De uitkomsten van het cliëntwaarderingsonderzoek en de in het kader van de
proeftuin kwaliteitskader gehouden teamreflecties worden daarbij betrokken.

Financiële waarde
Resultaat
Voor Philadelphia als geheel rekenen we in 2017 op een rendementspercentage van twee tot
tweeënhalf procent. Hetgeen betekent dat we koersen op een resultaat van ruim € 9 mln.
Per organisatieonderdeel en per locatie wordt in 2017 blijvend gestuurd op een op positief netto
resultaat.
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Bedrijfsvoeringsprocessen en ICT
In 2014 en 2015 hebben we stappen gemaakt met BPR (Business Process Redesign). Na een door
lichting van het financiële domein in 2016 gaan we verder aan de slag met procesoptimalisatie van
de administratieve ketens. We doen dat zodanig dat het de beweging naar zelforganiserende teams
ondersteunt. Met de herinrichting van de serviceorganisatie zijn we in 2016 daarmee gestart.
Voor bedrijfsvoering hebben we de unit organisatiebelang ingericht. In 2017 zullen we inzetten op
verdere integratie en toepassing van ICT in dagelijkse werkprocessen. ICT zal een stevige bijdrage
moeten gaan leveren aan een soepel lopende backoffice. In de processen zullen we bezien hoe we
nog een verdere automatiseringsslag kunnen maken. In 2017 zullen we daartoe het financiële
ICT landschap aanpakken. ICT dient ook een bijdrage te leveren in de zorg- en dienstverlening.
Ook hier dient ICT de werkprocessen te versimpelen, de nieuwe vormen van dienstverlening en
zorgconcepten en de inrichting van een digitaal platform te faciliteren.
In 2017 gaan we eraan werken om de controlfunctie meer kennisondersteunend aan de lijn te laten
worden. We moeten werken aan een attitude van vooruitkijken en actiegericht met elkaar aan de
slag zijn in plaats van achteraf cijfers verklaren. Net zoals we in de zorg- en dienstverlening ons
huis op orde hebben gaan we in 2017 werken aan de discipline van leidinggevenden om tijdig en
volledig gegevens aan te leveren. Dat doen we door de hiervoor genoemde acties. Maar het
werken aan de balans van zorg én zakelijkheid betekent ook dat we in de bedrijfsvoering de puntjes
op de i moeten zetten. Ook hier geldt het huis op orde hebben en houden. In deze besteden we
extra aandacht voor zorg én zakelijkheid. Deze gaan hand in hand.
In de tweede helft van 2017 zullen we door middel van BI en data-analyse per locatie een overzicht
inrichten op basis van de vier organisatiewaarden (cliëntwaarde, zorgwaarde, medewerkerwaarde,
financiële waarde). We kunnen dan gegevens uit kwaliteitsonderzoeken relateren aan uitkomsten
van medewerkersonderzoeken en tevredenheidscijfers van cliënten en verwanten. Dit overzicht
geeft in samenhang prestaties en resultaten weer uit allerlei verschillenden bronnen weer zodat
leidinggevende beter kan sturen op de juiste balans tussen zorg en zakelijkheid.
We hebben een start gemaakt met de herinrichting van onze serviceorganisatie. In 2017 gaan we
verder aan de slag met het verbeteren van de serviceorganisatie in lijn met de beweging die we
maken richting de toepassing van zelforganiserende principes. Onze projectportfolio en projecten
zullen we ook op een nieuwe manier gaan aanpakken. We gaan werken met projectteams die
multi-disciplinair zijn samengesteld met betrokkenheid van opdrachtgever, klant en gebruiker.
We hanteren daarbij de principes van het agile werken. In 2017 gaan we van start met een centrale
servicedesk gericht op drie speerpunten:
•	
toegankelijkheid: het moet duidelijk zijn voor medewerkers waar en wanneer zij terecht kunnen
voor meldingen over de dienstverlening.
•	
duidelijke serviceverlening: stel de vragen van je collega centraal met een duidelijke service
verlening. Zodat verwachtingen voor alle partijen duidelijk zijn. Het moet duidelijk zijn voor de
medewerker welke diensten aangeboden wordt en welke service daarop verleend wordt.
•	
een klantvriendelijke benadering: de serviceorganisatie beschouwt het snel en goed afhandelen
van meldingen van hun klanten als hun primaire functie.
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Onderscheidende waarde
Communicatie
In 2017 blijft het in de communicatie ook draaien om de begrippen: aandacht, dialoog, open lijnen
en ontmoeting. Het contact tussen en met cliënten, verwanten, medewerkers en Raad van Bestuur
blijft daarbij van belang en zullen we het hele jaar door faciliteren. Op basis van de onderzoeks
resultaten van het imago-onderzoek gaan we aan de slag om nog gerichter in contact te zijn met
medewerkers, cliënten, verwanten en stakeholders. Voor 2017 maken we een kalender waarin voor
medewerkers duidelijk wordt een welke thema of activiteit we naast het reguliere werk aandacht
gaan besteden. Ze raken de strategische thema’s. In de maand januari zullen we in het kader van
fris vakmanschap de zorgvisies introduceren. Deze vormen mede een drager om het hele jaar door
te blijven werken aan zelforganiserend, regelarm en ‘De Bedoeling.’ De maand maart gaat over
ondernemerschap. Dit koppelen we ook aan de Week van Zorg en Welzijn die van 13 tot en met
18 maart 2017 plaatsvindt. In mei besteden we aandacht aan het op orde houden van ons huis.
Met ‘schoonmaakacties’ besteden we aandacht aan het ‘puntjes op de i’ zetten. Zowel in zorg als
zakelijkheid. September wordt de maand van de muziek. In het kader van de dag van de duur
zaamheid zullen we in oktober aan de slag gaan met het thema duurzame zorg. Aan het begin van
het jaar starten we dus met de introductie van de zorgvisies. Dit koppelen we aan het einde van het
jaar aan de kwaliteitsagenda door extra aandacht te besteden aan regie en zeggenschap van de
cliënt. Dit sluit namelijk naadloos aan bij de Bedoeling en regelarm waar we werken aan de
beweging van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Zo maken we het beste uit jezelf halen waar.
Profileren
In 2017 willen we zichtbaar zijn en onze stem laten horen. En bouwen aan het merk Philadelphia en
de profilering van Philala. We kijken of we in 2017 ook weer samenwerkingen en allianties met
andere zorgaanbieders, dienstverleners en andere partners kunnen aangaan om de positie van
Philadelphia in het belang van de cliënten te kunnen waarborgen.
Philadelphia wordt door het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn (VWS) gezien als koploper
in de regelarme zorg omdat onze benadering uit logische stappen bestaat die toekomstbestendig
zijn. Het accent ligt daarbij op ‘de kanteling‘, dus anders aankijken tegen de cliënt, meer rekening
houden met de behoefte van de cliënt, meer aandacht voor elkaar en meer ruimte voor de
professional. Ook in 2017 vertellen we hoe het regelarm werken en de manier die Philadelphia
daarin heeft gevonden breder zou kunnen worden uitgezet in de langdurige zorg. Dit doen we in
samenwerking met het ministerie van VWS. Ook hebben we het voornemen om met de NZa een
nieuwe proeftuin op het vlak van regelarm en zelforganisatie in te richten.

Onze clusters
Zorg & Wonen
Alle zaken om het gewone leven te kunnen leiden, eigen regie te hebben en deel te nemen aan de
maatschappij daar draait het om in dit cluster. Daartoe maken we werk van het profileren en
zichtbaar maken van al onze locaties. We nemen actief deel aan de maatschappij en stimuleren op
allerlei manieren dat onze cliënten daarin een aandeel kunnen nemen. In 2017 moeten we in dit
cluster daartoe extra aandacht besteden aan passende werk- en dagbesteding voor onze cliënten.
Om nieuwe cliënten aan te trekken, gaan we aan de slag met de ontwikkelde zorgconcepten.
Gezien de terugtredende overheid moeten vrijwilligers meer en beter worden geboeid en gebonden
aan dit cluster. De inzet van vrijwilligers in de reguliere zorg- en dienstverlening zal worden
uitgebreid. Voor cliënten zal meer worden ingezet op eigen redzaamheid en samenredzaamheid.
Begeleiding is niet meer automatisch 24/7 beschikbaar. Er wordt ingezet op de toepassing van
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mensgerichte technologie op de momenten dat het netwerk en de professional niet aanwezig is.
Het gevoel van kleinschaligheid en individualiteit in combinatie met aandacht en plezier blijven
behoren tot de basiskenmerken van dit cluster. In het kader van fris vakmanschap gaan we met de
zorgvisies en ‘Regelarm werken’ op weg naar zelforganisatie aan de slag. En met Philala brengen
we muziek in het leven van de cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers.
Intensieve Zorg
In dit cluster zetten we in op verdere doorontwikkeling van de professionaliteit (opleiding, screening
medewerkers maar ook methodieken en bijzondere gedragskundige begeleiding en specialistische
verpleegkundige inzet). De mogelijkheden die mensgerichte technolgie ons biedt in de zorgverlening
zetten we volop in bij dit cluster. In de profilering van dit cluster willen we onze Intensieve Zorg
locaties een onderdeel laten zijn van de lokale samenleving. We zoeken daartoe actief samen
werkingen op. We gaan nog beter focus aanbrengen op de verschillende doelgroepen binnen dit
cluster. Per 1 januari 2017 verdelen we het cluster in twee aandachtsgebieden. Het ene aandachts
gebied richt zich op ernstig meervoudig beperkten (EMB) en oudere cliënten en het andere op
cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) en kind/jeugd. Voor EMB en oud is de aandacht
voor een mooi en prettig leven voor de cliënt. We kennen en erkennen de moeilijkheden die de
cliënt in het (dagelijks) leven ervaart en we zijn daarbij steun en toeverlaat. Maar we blijven elke
dag weer op zoek naar dat speciale ‘dubbelgenietmoment’. Ook bij MVG en kind/jeugd staat de
aandacht voor een mooi en prettig leven centraal. Ook bij deze cliënten erkennen en kennen we
de moeilijkheden maar ook de leer- en ontwikkelmogelijkheden die de cliënt in het (dagelijks) leven
ervaart en we zijn daarbij steun en toeverlaat. We richten ons echter altijd op een zo gewoon
mogelijk bestaan, ook op momenten dat dat moeilijk is of dat het even tegen zit. Zodat deze
cliënten trots op zichzelf zijn en kansen krijgen om te groeien en te ontwikkelen. Juist in dit cluster
hebben we flinke stappen gezet in de aanpak van de huisvesting. In 2017 zal weer een aantal
projecten worden opgeleverd. Het gevoel van kleinschaligheid en individualiteit in combinatie met
aandacht en plezier blijven behoren tot de basiskenmerken van dit cluster. In het kader van fris
vakmanschap hebben we de eerste pilots gedaan met de zorgvisies en ‘Regelarm werken’. Muziek
voert in dit cluster natuurlijk ook de toon. In de zorg en de methodieken die wie toepassen.
Werk & Begeleiding
Het cluster gaat in 2017 verder aan de slag met gemeenten. Nieuwe aanbestedingen staan op
stapel met nieuwe diensten, voor nieuwe opdrachtgevers (gemeenten), voor aanmerkelijk lagere
prijzen en met een andere financieringswijze. Het component welzijn en stimulering van participatie
van burgers zal in dit cluster meer en meer centraal komen te staan. We werken aan de verdere
uitbouw Mijn Netwerk en Mijn Werk. In het kader van Mijn Talent gaat dit cluster flink aan de slag
met het creëren van passende én zinvolle werk- en dagbesteding. We gaan ook vol aan de slag met
leer- werktrajecten voor cliënten. Daarbij zoeken we partnerships met onze leveranciers. Ook met
de nieuwe zorgconcepten gaan we binnen dit cluster aan de slag. Zo zijn er mogelijkheden voor
Beschermd Wonen. Net zoals bij alle ander clusters staat het regelarm werken en de Bedoeling
centraal. De administratieve beheersing binnen dit cluster zullen we verder moeten verstevigen.
De diversiteit in verantwoordingsvormen richting gemeenten maakt de administratie lastig.
Toch zullen we er naar moeten streven de backoffice simpel te organiseren en de afspraken met
de gemeenten zo te maken dat we niet teveel tijd en energie kwijt zijn aan de administratieve
afwikkeling.
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Projecten
Veel van de hiervoor beschreven zaken horen bij ons dagelijkse werk. In de begroting zijn de
kosten daarvan in de reguliere bedrijfsvoering meegenomen. Om onze ambities te realiseren zullen
we in 2017 ook met projecten aan de slag gaan. Voor 2017 maken we een kalender waarin voor
medewerkers duidelijk wordt een welke thema of activiteit we naast het reguliere werk aandacht
gaan besteden.

Cliënt- en zorgwaarde
Om scherp te blijven op de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening zullen we komend jaar
extra aandacht besteden aan het huis op de orde hebben en houden. We ontwikkelen een aanpak
om blijvend de ‘de puntjes op de i’ te organiseren. Hiervoor hebben we in de projectenbegroting
€ 100.000,- gereserveerd (dit is één bedrag voor zowel de cliënt- en zorgwaarde als de financiële
waarde)
Om het versterken van de zeggenschap van cliënten in 2017 verder richting te geven zal er een
integrale aanpak, met focus op de cliënt, medewerker en het ondersteunende systeem worden
uitgewerkt. In de projectenbegroting houden we rekening met een bedrag van € 100.000,-.
Philadelphia gaat in 2017 samen met de Stichting Mijn Geld en Zo aan de slag om de financiële
zelfredzaamheid van cliënten te stimuleren en om daar waar nodig passende bescherming in
samenspraak met verwanten voor de verschillende doelgroepen te organiseren. Hiervoor hebben
we een bedrag gereserveerd van € 150.000,-.
In 2017 blijven we de mogelijkheden van de toepassing van mensgerichte technologie beproeven.
We werken we aan een helder innovatieprogramma waar sociale en technologische innovaties een
plaats krijgen uit.
We gaan aan de slag om tot een platform met een adequate portalfunctie te komen. Dit platform
moet in de verdere toekomst ook de onderlegger zijn om vormen van menselijke technologie
effectief in de zorg- en dienstverlening in te zetten. Aan de hand van de BI (Business Intelligence)
en Big data roadmap gaan we onze data stroomlijnen zodat we ze de komende jaren kunnen
inzetten om de zorg- en dienstverlening te verbeteren én te personaliseren. We koppelen hier
ook de doorontwikkeling van het ECD aan.
Voor deze twee zaken hebben we een bedrag van € 3 mln. gereserveerd.
In het kader van ondernemerschap gaan wij komend jaar aan de slag met de uitrol van
(marketing)concepten voor nieuwe doelgroepen. Hiervoor is in de projectenbegroting rekening
gehouden met € 150.000,-.
Muziek zal in 2017 via allerlei Philala-activiteiten volop aandacht krijgen. In de begroting is voor
muziek én profilering samen een bedrag van € 500.000,- gereserveerd.
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Medewerkerwaarde
In 2017 gaan we aan de slag met het verder ontwikkelen van regelarm naar de toepassing van
zelforganisatie principes. Voortbordurend op de lessen van regelarm en ‘De Bedoeling’ gaan wij
ook in 2017 verder met het borgen en bouwen aan de ingezette transitie. We maken daarbij
nadrukkelijk een koppeling met de cliënt- en zorgwaarde.
In het licht van de strategische koers en de waarden van Philadelphia heeft de organisatie gekozen
voor ‘dienend leiderschap’. In het kader van fris vakmanschap en ondernemerschap gaan we in de
vorm van leerwerkplaatsen aan de slag met leiderschap/MD-traject voor het middenmanagement.
In 2017 gaan we werken aan het vergroten van het aantal BBL’ers binnen Philadelphia.
Voor onze projecten op het vlak van fris vakmanschap hebben we een bedrag van € 3 mln.
gereserveerd in de begroting.

Financiële waarde
In 2017 moeten de aanpassing van de ondersteunende processen worden geborgd en bouwen we
verder aan de verbetering van de processen. We zullen hiertoe het financiële ICT landschap
aanpakken. Voor procesoptimalisatie is € 1 mln. in de projectenbegroting opgenomen.
In 2017 gaan we door met de doorontwikkeling van de serviceorganisatie en het verbeteren van
de servicedesk. We houden rekening met een bedrag van € 300.000,-.
Naast het scherp zijn op de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening zullen we komend jaar ook
extra aandacht besteden aan het administratief op de orde hebben en houden van het huis.
We ontwikkelen een aanpak om blijven de ‘de puntjes op de i’ te organiseren. Hiervoor hebben we
in de projectenbegroting € 100.000,- gereserveerd (dit is één bedrag voor zowel de financiële
waarde als de cliënt- en zorgwaarde).
Duurzame zorg en maatschappelijke waarde
Duurzaam werken is al onderdeel van ons dagelijks werk. We nemen daartoe deel aan de
expeditie duurzame bedrijfsvoering. De organisatie van diverse initiatieven en projecten op het
vlak van duurzaamheid willen we stimuleren. We hebben hier € 100.000,- voor gereserveerd.
Profileren
We bouwen aan het merk Philadelphia en de profilering middels Philala. In de begroting is voor
profilering én muziek samen een bedrag van € 500.000,- gereserveerd.

Maandkalender 2017

januari

februari

maart

fris vakmanschap

ondernemerschap

zorgvisie

verbinden en
ambassadeurs

april

mei

juni

huis op orde

puntjes op
de i

juli

augustus

september
muziek

Philala

oktober

november

ondernemerschap

cliënt

duurzame
zorg

zeggenschap

19

december

Risico’s
Risicomanagement is onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering van Philadelphia. De service
organisatie geeft hierbij ondersteuning, onder meer door middel van integrale interne audits.
Door systeem-informatie te delen en te bespreken wil Philadelphia blijven leren en verbeteren.
Op het gebied van zorg wordt gelet op:
•	
vaststelling wensen en behoeften, afsprakenkaart, uitvoering van de zorg, rapportages,
jaarlijkse evaluaties, beraad;
•	
beschikbaarheid van protocollen en handreikingen;
•	
aandachtfunctionarissen voor inhoudelijke dossiers (zoals medicatie en vrijheidsbeperkende
maatregelen) en een meld- en volgsysteem voor de afwikkeling van incidenten;
•	
inzet externe onderzoekscommissie bij ernstige incidenten;
•	
zorginhoudelijke rapportages;
•	
ondersteuning door het landelijk serviceteam zorg.
Op het gebied van huisvesting wordt gelet op:
•	
risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) per locatie;
•	
brandveiligheid inspecties en ontruimingsoefeningen;
•	
legionella protocol;
•	
bedrijfshulpverlening (BHV) trainingen.
Op het gebied van financiën wordt gelet op:
•	
(geautomatiseerde) werkprocessen met (geautomatiseerde) interne controle maatregelen;
•	
monitoring door middel van een management dashboard en managementrapportages;
•	
adequate inrichting AO/IC;
•	
f inancieel rolling forecastproces en meerjarenbegroting.

Operationele risico’s
Incidenten
Het primaire doel van Philadelphia is goede kwaliteit van zorg voor de cliënt. Incidenten zijn
daarbij helaas niet uit te sluiten. Incidenten kunnen tot gevolg hebben dat er extra kosten moeten
worden gemaakt in verband met de extra inzet van medewerkers of ingegrepen in de huisvesting
of de zorginfrastructuur. Ook kunnen incidenten de reputatie van Philadelphia schaden. Bij ernstige
incidenten wordt altijd onderzoek gedaan door een onafhankelijke onderzoekscommissie die zijn
bevindingen deelt met de raad van bestuur en directie. De commissie formuleert op basis van alle
onderzoeken een zogeheten ‘rode draden’ rapportage. Deze rapportage wordt gebruikt om als
organisatie te leren en tot verbeteracties te komen. Bij incidenten is communicatie van groot
belang. Philadelphia hanteert daarbij de principes van aandacht, dialoog, ontmoeting, open lijnen
en openheid. Ook is er een crisismanagementprotocol. Er wordt actief met leidinggevenden
geoefend op het vlak van crisisbeheersing. Er is een expertteam ‘Opvang schokkende gebeurte
nissen’ voor de medewerkers.
Informatievoorziening en sturing
We hebben in 2015 het werken met performance management geïntroduceerd. In de meerjaren
begroting zijn ‘knoppen’ gedefinieerd om de resultaatontwikkeling te beïnvloeden. De kans bestaat
dat leidinggevenden onvoldoende sturen op de balans tussen zorg en zakelijkheid, waardoor de
prestaties en resultaten niet op het afgesproken niveau komen. De uitvoering is dan ook tijdens
het jaar strak gemonitord middels rolling forecast gesprekken.
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Zoals onder de financiële waarde aangegeven introduceren we in de loop van 2017 een meer op
de locatie toegesneden dashboard met informatie over al onze waarden.
Huisvesting
Op het vlak van huisvesting lopen er diverse projecten. In de uitvoering van deze projecten zijn we
altijd afhankelijk van vele verschillende partijen en stakeholders, zoals vergunningprocedures,
bezwaarprocedures maar ook de betrokkenheid van cliënten en verwanten die mogelijk moeten
verhuizen. De invloed en betrokkenheid van stakeholders kan tot gevolg hebben dat projecten niet
in het gewenste tempo tot stand komen waardoor de resultaten negatief worden beïnvloed. In de
uitvoering zullen we dit strak monitoren en volgen. In de sturing van leidinggevenden wordt daar in
2017 alertheid voor gevraagd.
Niet gefinancierde zorg
Philadelphia loopt het risico dat geleverde productie niet wordt vergoed. In de afgelopen jaren is
dit risico nihil gebleken. De afdelingen marketing & verkoop en financiën, control en inkoop
monitoren dit strak.
Eigen vermogen
In onze sector worden de normen voor het hebben van eigen vermogen als buffer voor financiële
tegenvallers hoger. De norm ligt nu tussen de 20 - 25% van de omzet. Philadelphia stuurt op een
voldoende groot eigen vermogen en wil het huidige omzetniveau vasthouden ten behoeve van de
continuïteit van de organisatie en voldoende financiële armslag voor het blijvend realiseren van de
doelen uit het meerjarenbeleidsplan én voor het opvangen van risico’s. De organisatie streeft
daartoe een rendementspercentage van tussen de 2 en 2,5%.
Debiteurenrisico
Het debiteurenrisico neemt toe omdat meer cliënten zelf bijvoorbeeld hun huur moeten gaan
betalen en zorgkantoren en ook gemeenten niet meer op voorschot maar op gerealiseerde
productie gaan bekostigen. Philadelphia zal zich daarom meer dan vroeger gaan toespitsen op
werkkapitaal beheer om een goede liquiditeitspositie te blijven waarborgen.
Cybersecurity
Philadelphia wordt steeds digitaler. Er ligt ook de wens om mensgerichte technologie en gebruik
van data verder te integreren in de zorg- en dienstverlening. Digitalisering kan bijdragen aan
efficiëntere en effectievere processen, maar stelt ook hogere eisen aan de informatiebeveiliging
(cyber security). Philadelphia beschikt over een geïmplementeerd informatiebeveiligingsbeleid,
waardoor risico’s ten aanzien van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid binnen de
organisatie zijn geadresseerd. Er wordt een security jaarplan opgesteld waarin de volgende acties
worden opgenomen:
•	
een oefening van uitwijk
•	
externe hacking-testen
•	
continue bewaking en monitoring door security officer van de afdeling informatisering &
automatisering én de externe leverancier
ORT
In het afgelopen jaar zijn er meerdere gerechtelijke uitspraken gedaan over het recht op onregel
matigheidstoeslag (ORT) tijdens vakantie in afgelopen jaren. In CAO onderhandelingen zijn ook
in andere zorgsectoren afspraken over gemaakt. Helaas is er nog geen eenduidig standpunt.
Philadelphia kan worden geconfronteerd met het feit dat ORT alsnog moet worden betaald.
Dit kan de resultaatontwikkeling van Philadelphia negatief beïnvloeden.
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