
Je mag zijn wie je bent met de dromen die je hebt, want

jij doet ertoe!

Met hart en ziel OndernemendSamen

Deel hier jullie bloesem moment!

Doelen en Acties
1. Wij werken mensgericht 
• Teams worden gecoacht in het volbrengen van ‘mensgerichte 

zorg’, waarin het eigen maken van de basismethodiek: 

holistisch kijken, multidisciplinair werken en werken in de 

zorgdriehoek centraal staat. Hierbij verbinden wij ons actief 

met de omgeving. 

• Wij ontwikkelen en implementeren zorgprogramma’s. 

2. Wij leren en ontwikkelen
• Wij maken de beweging van continu verbeteren naar continu 

leren, waarbij wij het bereiken van doelen direct koppelen aan 

resultaten op cliëntniveau.

• Wij bekwamen ons verder in het methodisch werken (PDCA), 

waarbij wij nadrukkelijk aandacht hebben voor borging en het 

daadwerkelijk bereiken van resultaten: het kleuren van levens!

• Vanuit een open houding en in dialoog werken wij samen. 

Onze informatievoorziening en communicatie is daarbij 

professioneel en doelgericht.

3. Wij hebben een toekomstbestendige bedrijfsvoering 
• Wij geven uitvoering aan onze financiële opgave.

• Wij realiseren onze huisvestingsplannen.

• Wij geven verder uitvoering aan ons HR beleid, waarbij het 

werken vanuit vakmanschap een nadrukkelijke plaats heeft.  

• Wij geven verder uitvoering aan ons ICT masterplan.

• Wij werken aan innovatie.

Resultaten
• Het cliëntplan is optimaal ondersteunend aan het 

realiseren van mensgerichte zorg (100% van de 

cliëntplannen actueel en volledig)

• Wij voeren de dialoog met de cliënt over ervaringen, 

wensen en gevoelens, waardoor wij in staat zijn de zorg 

optimaal af te stemmen (1x per jaar per cliënt invullen 

gesprekslijsten “Dit vind ik ervan”) 

• Teams hebben inzicht in hun presteren, zodat zij in 

staat zijn de zorg te verbeteren (1x per jaar per team 

teamreflectie uitvoeren)

• Medewerkers leren en ontwikkelen en voeren hun werk 

met bevlogenheid uit (1x per twee jaar een POP-gesprek)

• Het productieniveau en exploitatieniveau zijn minimaal 

het niveau van de begroting.

• Medewerkers zijn duurzaam inzetbaar. Het ziekteverzuim 

bedraagt maximaal 6%.

Onze visie

Iedereen –jong en oud- met een (verstandelijke) 
beperking of een andere hulpvraag kan bij SOVAK 
terecht. SOVAK benut mogelijkheden om jouw leven 
leuker te maken.

Onze missie

SOVAK ondersteunt mensen met een (verstandelijke) 
beperking om te leven zoals zij zelf willen leven.  
Jij hebt de regie. Iedere dag doet ertoe. Jij doet ertoe!
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