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Voorwoord

Bij het schrijven van de vorige strategienota van Driestroom (periode 
2020-2022) had niemand kunnen bedenken dat er een wereldwijde 
pandemie zou ontstaan. Toch is dat gebeurd: in het voorjaar van 2020 
zaten we plotseling midden in een coronacrisis die twee jaar zou duren. 

De invloed van de coronacrisis is groot geweest. Voor de mensen die we 
ondersteunen en voor de medewerkers en franchisenemers was het een 
zware periode. Maar we hebben ons er samen goed doorheen geslagen. 

Hoewel er geen crisissituatie is op dit moment is de invloed van corona 
nog steeds goed merkbaar. Er liggen veel uitdagingen op ons pad, zowel 
breed maatschappelijk gezien als vanuit het perspectief van de sector 
zorg en ondersteuning. 

Tijdens de coronacrisis is weer gebleken dat Driestroom in staat is zich 
aan te passen aan uitdagende omstandigheden. Net zoals wij dat in 
2015 bij de decentralisatie van de zorg zijn aangegaan. Wij houden het 
zicht op de mensen die we ondersteunen en richten onze organisatie 
en dienstverlening flexibel in op wat mensen die we ondersteunen en 
externe partijen van ons vragen. 

We zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet. We hebben 
een krachtige visie en een sterke organisatie. Onze ambitie is om 
drager te zijn van verandering en verbetering van het zorglandschap. 
We realiseren ons dat het behalen van onze ambities, in de krappe 
arbeidsmarkt waarin we verkeren, afhankelijk is van ons succes om 
voldoende medewerkers aan ons te blijven verbinden.

We beschrijven voor jou wie we zijn en waar we de komende drie jaar 
voor willen gaan. De exacte uitvoering van de strategische activiteiten 
passen we steeds aan op de actualiteit. De concrete stappen en 
afspraken leggen we vast in jaarplannen.
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In deze notitie gaan we uit van een situatie waarin corona geen 
dominante rol meer speelt. We houden echter rekening met 
alternatieve scenario’s voor het geval een pandemische situatie 
terugkomt. 

HOE IS DEZE STRATEGIE ONTSTAAN? 
Om de juiste strategische keuzes te kunnen maken hebben we 
uitgebreid informatie verzameld en meningen verkend binnen 
en buiten onze organisatie. We analyseerden landelijke en lokale 
visiedocumenten en rapporten. We voerden gesprekken met 
ketenpartners, met de leidinggevenden in alle onderdelen van onze 
organisatie en met de Centrale Cliëntenraad, de Coöperatie van 
Zorgondernemers, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht. 

Op de Driestroomdagen (onze jaarlijkse beleidsdagen) hebben 
zo’n 100 vertegen woor digers van teams en franchisenemers 
een bijdrage geleverd aan de strategie. Tijdens een interactief 
programma hebben de deelnemers kansen en uitdagingen 
benoemd en adviezen gegeven. Samen hebben we een mooi 
pad uitgezet. We zien ernaar uit om dit pad samen verder te 
bewandelen! 
 

Met trots presenteren wij de strategie van Driestroom en wij wensen 
je veel leesplezier!

Esther Nelissen 
Hans van Gestel 
 
Raad van Bestuur Stichting Driestroom

SAMEN STROOMOPWAARTS
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1 Driestroom de beweging

Driestroom heeft haar wortels midden in de samenleving. Onze organisatie is in 1996 
ontstaan uit een fusie tussen een Nijmeegse en een Arnhemse semimurale instelling. De 
naam ‘Driestroom’ is afgeleid van het ‘driestromenland’, het gebied rond Maas, Waal en 
Rijn. Dit gebied, de grotere regio Arnhem-Nijmegen, is nog steeds het basis-werkgebied 
van de stichting. 

De basis van het werk bestond uit het thuis ondersteunen van gezinnen waarin iemand 
een verstandelijke beperking heeft. Zo gewoon mogelijk, in de leefomgeving van mensen, 
kijkend naar de mogelijkheden, een tikkeltje eigenwijs daarin. In de loop van de jaren zijn 
daar 24-uurs woonvoorzieningen midden in de wijken bij gekomen. Hier worden mensen 
ondersteund die niet (meer) zelfstandig kunnen wonen. 

De dienstverlening is gaandeweg verder uitgebreid en geprofessionaliseerd. Vanuit 
de zorg voor gezinnen is kind- en jeugdzorg verder ontwikkeld. Op dit gebied heeft 
Driestroom inmiddels een stevige positie in de regio Arnhem-Nijmegen. Daarnaast heeft 
Driestroom een prominente landelijke functie via haar franchiseketen. 

Vanuit onze passie en kernwaarden is Driestroom in 2006 gestart met een franchise-
organisatie voor gezinshuizen van zelfstandig ondernemers. Deze ondernemers zijn aan 
ons verbonden door middel van een franchiserelatie. De franchise is in de loop van zestien 
jaar uitgegroeid tot een belangrijke tak binnen Driestroom. Anno 2022 zijn ongeveer 
160 zorgondernemers aangesloten. Er zijn niet alleen gezinshuizen maar inmiddels ook 
werkinitiatieven en kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren en volwassen. En een 
voorziening voor ouder wordende mensen zonder een verstandelijke beperking.

Ook de ontwikkeling van de DROOM!-formule past bij Driestroom. Deze formule 
voorziet in horeca-, vergader- en flexwerklocaties in Elst, Bemmel en Nijmegen. Sociale 
ondernemingen die een geschikte werkomgeving zijn voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. 

Het is in de geest van Driestroom dat wij tijdens de decentralisatie van de zorg per 2015 
een stap naar voren hebben gedaan en nieuwe dienstverlening hebben ontwikkeld, terwijl 
veel collega-organisaties zich terugtrokken op hun oorspronkelijke werkveld. Driestroom 
heeft laten zien dat zij zich onderscheidt van en aanvullend is op andere zorgorganisaties.

Per april 2022 hebben we met de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd een afspraak 
om Horizontaal Toezicht voor onze organisatie toe te passen. Dit beschouwen wij als 
een bevestiging van de kwaliteit van mensgerichte zorg en ondersteuning van onze 

WAAR KOMEN WE VANDAAN? 
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gehele organisatie. Driestroom staat bekend als betrouwbare maatschappelijke partner 
met zorg en ondersteuning van een hoge kwaliteit. Daar zijn we trots op. We laten zien 
dat we ons verantwoordelijk voelen voor kwaliteit van zorg en voor een zorgvuldige en 
transparante omgang met gemeenschapsgelden.

In Nederland staan we op dit moment voor grote maatschappelijke uitdagingen. De manier 
waarop de zorg georganiseerd is, is onhoudbaar. Wij denken dat Driestroom bij kan dragen 
aan de aanpassingen die de komende jaren nodig zijn in ons werkveld. En die dus nodig 
zijn voor de mensen die ondersteuning behoeven. Wij bieden vele soorten dienstverlening, 
inclusief een cultuur van ondernemerschap, transparantie, creativiteit en eigenzinnigheid. 
Wij zien onszelf als ‘een beweging’, als drager van verandering en verbetering.

Voor een overzicht van al onze producten verwijzen we naar onze   website. 

“Panta rhei”: Alles stroomt, verandert voortdurend en is in 
beweging. De zorg en hulpverlening heeft het tij niet mee. 
De uitdagingen zijn groot. Driestroom is onderdeel van 
deze stroom.

Bij Driestroom denken we altijd vanuit de mens die we ondersteunen 
en daarin zijn we bevlogen. Als de ideale wereld voor een mens met een 
ondersteuningsvraag bij de bron van de stroom te vinden is, boven op de 
berg, dan zoeken we het eigenzinnig ‘samen stroomopwaarts”. Om het 
beste te behalen met de mensen die we ondersteunen en hun kansen te vergroten. En om 
écht bij te dragen aan de maatschappelijke opgaven waar we in Nederland voor staan. 

Driestroom staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. We willen samen impact maken. 
We hebben een missie en om die te bereiken moeten we blijven bewegen. Je kunt immers 
niet altijd exact op dezelfde manier de rivier oversteken, omdat de stroom altijd anders is. 
Als we ergens voor staan, een verandering teweeg willen brengen, dan moeten we soms 
tegen de stroom in roeien of deze verleggen. Doen we dat, dan leggen we uit waarom. 

Als medewerkers en franchisenemers van Driestroom zijn we altijd in contact met de 
mensen die we ondersteunen. Iedereen heeft daarin zijn eigen rol. Maar onze kernwaarden 
maken ons één. We koesteren en bewaken onze kernwaarden en kijken van daaruit wat 
nodig is voor de komende drie jaar.

SAMEN STROOMOPWAARTS “Tegen de stroom ingaan 
is de enige manier om 
bij de bron te komen”

SAMEN STROOMOPWAARTS
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Driestroom is er voor mensen met een ondersteuningsvraag bij het realiseren van 
alledaags geluk.

Onze kernwaarden laten zien hoe wij doen wat wij doen. Onze kernwaarden zijn:

Groots in het klein 
Driestroom staat voor de menselijke maat en kleinschaligheid. We willen 
dat mensen met een ondersteuningsvraag zich prettig en veilig voelen, zo 
zelfstandig mogelijk zijn en daarvan kunnen genieten.

In contact  
We zijn oprecht geïnteresseerd en luisteren. Heldere communicatie is de 
basis voor een goede verstandhouding, samenwerking en dienstverlening. 

Bevlogen  
We hebben passie voor mensen en voor ons vak. We werken aan 
levensgeluk voor en met onze mensen. Daaruit halen we onze inspiratie.

Eigenzinnig  
We denken in en zoeken steeds naar mogelijkheden. Op basis van onze 
professionaliteit, creativiteit en passie varen we onze eigen koers en nemen 
we onze verantwoordelijkheid.

ONZE MISSIE EN KERNWAARDEN

7



ALLEDAAGS GELUK
Centraal in onze dienstverlening staat onze visie op alledaags geluk. Wij helpen mensen 
met een ondersteuningsvraag adequaat en op maat om zo zelfstandig mogelijk te 
functioneren in de maatschappij.

Bij Driestroom zijn we verwachtingsvol tegenover iemands mogelijkheden zonder de 
beperking of belemmering uit het oog te verliezen. 

In het Driestroom Alledaags Gelukmodel vatten we dit samen in 3 uitgangspunten: 
écht contact, persoon centraal en het vergroten van kansen. Met als uiteindelijk doel 
een menswaardig, ervaringrijk bestaan in een betekenisvolle sociale context. Onze 
dienstverlening en ons aanbod maken wij passend bij elke levensfase.

DIALOOG EN SUPPORT 
Dialoog en support vormen de grondhouding die ons kenmerkt. We communiceren open 
en eerlijk met elkaar, zodat we samen tot verantwoorde keuzes, goede ondersteuning en 
draagvlak bij alle betrokkenen komen.

Support is voor ons: actieve ondersteuning bij dat waar de ander minder goed in is. 
Wij geloven erin dat we door goed samen te werken vanuit de dialoog elkaar versterken. 
De centrale supportvraag die geldt voor ons allemaal is: ‘Wat wil en kan ik in de context 
van onze organisatie voor een ander betekenen?’ Dit bindt ons en hier mogen en moeten 
wij elkaar altijd op aanspreken. 

ONZE VISIE EN ORGANISATIEFILOSOFIE

ECHT CONTACT PERSOON CENTRAAL VERGROTEN VAN KANSEN

EEN SUPPORTORGANISATIE
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ONDERNEMERSCHAP
We werken samen met zelfstandige zorgondernemers en in ons dochterbedrijf DROOM! 
exploiteren we een aantal sociale ondernemingen. Onze sociale ondernemingen zijn 
bedrijven die het leveren van service en een mooi product als uitgangspunt hebben. 
We hebben veel ondernemerschap in huis, waardoor onze blik anders gericht is dan bij 
reguliere grotere zorgorganisaties. 

Wij leggen verbindingen tussen de stichting, de dochterondernemingen en de bij ons 
aangesloten franchisenemers. Daardoor kunnen we betere concepten van dienstverlening 
maken voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij hun dagelijks leven en bij hun 
deelname aan de maatschappij.

De overheveling van overheidstaken naar de gemeenten met ingang van het jaar 
2015 was een ingrijpende stap in het overheidsbeleid die veel dynamiek met zich 
meebracht. Met ons strategisch beleid 2016-2019 Bruggen naar geluk reageerden wij op 
de decentralisatie. 

De overheid had met de nieuwe wetgeving de weg naar een inclusieve samenleving 
in gang gezet: ieder mens moet gelijkwaardig en volwaardig naar beste vermogen 
kunnen deelnemen aan de samenleving. Vanuit onze overtuiging dat meedoen in de 
maatschappij bijdraagt aan het alledaags geluk van de mensen die ondersteuning 
nodig hebben, heeft Driestroom alle kansen benut en is de risico’s aangegaan die de 
decentralisatie met zich meebracht. Een stevig aanbod van zorg, welzijn, jeugdzorg,  
participatie en met nieuwe initiatieven, kleinschalig en flexibel, was het gevolg.

Voor de jaren 2020 – 2022 was onze strategie Bruggen naar geluk 2.0 een voortzetting 
van deze lijn. Het overheidsbeleid bleef en blijft nog steeds gericht op deelname aan 
de samenleving door alle burgers. Het overheidsbeleid wierp echter nog onvoldoende 
vruchten af. De decentralisatie van de zorg was nog niet afgerond. Op basis van 
dezelfde visie als in de eerdere jaren hebben we de afgelopen jaren de focus 
gelegd op verdere innovatie van onze dienstverlening, invoering van het Alledaags 

TERUGBLIK OP DE AFGELOPEN STRATEGISCHE PERIODE
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Gelukmodel als overkoepelende methodiek, arbeidsparticipatie van mensen met een 
ondersteuningsvraag, cliëntcommunicatie en het verwerken van cliëntervaringen en 
ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers.

Sinds maart 2020 heeft de coronacrisis echter een grote invloed op onze organisatie. 
Zoals overal in het land, moest ook Driestroom alle zeilen bijzetten om de dagelijkse zorg 
aan de mensen die we ondersteunen zo goed mogelijk te kunnen blijven doen. Financieel 
gaf de coronacrisis onzekerheid. We hebben de effecten telkens doorgerekend in 
verschillende scenario’s op de (meerjaren)begroting. 

Ondanks de coronacrisis hebben we op de meer intern gerichte strategische activiteiten 
goed vooruitgang geboekt. Onze ambities waarbij samenwerking met externe 
organisaties aan de orde is hebben vertraging opgelopen. 

Om deze reden, maar ook omdat de maatschappelijke opgaven onverminderd groot 
zijn, zetten we de beweging die we de afgelopen jaren ingezet hebben in onze nieuwe 
strategie voort. 

De volgende beleidslijnen krijgen in de komende jaren een vervolg:

Wonen – werken - leven initiatieven
Wij zijn begonnen met het creëren van mogelijkheden voor mensen met een onder-
steuningsvraag om zowel te wonen, te werken als te recreëren in de wijk. We noemen dit 
‘woon-werk-leefgemeenschappen’. We gaan verder met deze ontwikkeling. 
Voorbeelden van zulke initiatieven zijn de activiteiten van gezinshuis De Schalm in 
Oosterhout, gezinshuis De Wilgenhof in Duiven en De Kansenfabriek in Arnhem. 
Voor dit thema verwijzen we naar paragraaf 3.1.

VVT (ouderenzorg)
In 2021 is een franchisenemer samen met ons gestart met een initiatief in de ouderenzorg. 
De locatie Het Poelsplein is een kleinschalig woon- en zorghuis voor mensen met 
dementie. We gaan meer initiatieven ontwikkelen voor deze doelgroep (zie paragraaf 3.2).

Verbeteren vastgoed 
We vervolgen de lijn van onze vastgoedstrategie: we verbeteren de kwaliteit van de 
huisvesting van onze 24-uurs woonlocaties en ontwikkelen samen met partners nieuwe 
huisvesting. Hierover meer in paragraaf 3.2.

Inspelen op de arbeidsmarkt; aantrekkelijk werkgeverschap
Met diverse middelen ondersteunen we onze medewerkers bij opleiding en persoonlijke 
groei, duurzame inzetbaarheid, positieve werkbeleving, teamontwikkeling en leiderschap. 
In de afgelopen strategische periode hebben we positieve resultaten bereikt met een 
programma voor teamleiders in opleiding, de ontwikkeling van het Leerplein en meer 
plaatsen voor BBL-leerlingen. Deze lijn zetten we door en beschrijven we in paragraaf 3.3. 
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Zeggenschap en medezeggenschap van mensen die we ondersteunen
We hebben een start gemaakt met het vergroten van de invloed van mensen die we 
ondersteunen en vertegenwoordigers, door hen rollen te geven als ervaringsdeskundigen 
(de start van platform Het Kantoor) en de inzet van meer visuele communicatie 
(Beeldbank). Ook zijn we begonnen de medezeggenschap van de franchisenemers verder 
te ontwikkelen richting een franchiseraad. Onze verdere ambities op deze thema’s zijn 
beschreven in paragraaf 3.5.

Alledaags Gelukmodel 
In de afgelopen jaren hebben we organisatiebreed de methodiek van het Alledaags 
Gelukmodel (AGM) ingevoerd. We hebben de zorgdossiers in een nieuw systeem (ONS) 
ondergebracht en ingericht op basis van het AGM. De methodiek en toepassing van het 
AGM gaan we de komende jaren verder ontwikkelen (zie paragraaf 3.5).

Verhogen/stabiel houden professionaliteit en kwaliteit franchise
Binnen onze franchiseorganisatie hebben we een krachtig 
kwaliteitsmanagementsysteem ingericht. Onderdeel daarvan is een gesprekscyclus. In 
een aantal formele en informele gesprekken per jaar houden wij de vinger aan de pols wat 
betreft de kwaliteit van zorg en het ondernemerschap van onze franchisenemers. Onder 
andere op basis hiervan ontwikkelen wij dit verder. We beschrijven dit in paragraaf 3.2. 

Duurzaamheid 
Hoewel dit niet als ambitie in onze vorige strategie stond omschreven, hebben we 
in de afgelopen twee jaar meer verantwoordelijkheid genomen voor milieubewuste 
bedrijfsvoering. Bij de locaties De Wikke en De Goffertboerderij zijn we bijvoorbeeld 
begonnen met circulair werken. Op dit thema hebben wij nu een strategische ambitie 
verwoord in paragraaf 3.4.

Structureel duurzaam gezonde exploitatie 
Mede onder druk van de (gevolgen van de) coronacrisis heeft het bewaken van onze 
exploitatie en van de effectiviteit en efficiency van onze producten en processen continu 
onze aandacht.
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2 Wat is ons speelveld?

Zowel de mensen die we ondersteunen, als Driestroom als organisatie staan midden in 
de samenleving. De maatschappelijke context is in belangrijke mate bepalend voor onze 
strategische keuzes. 

Het overheidsbeleid is onverminderd gericht op deelname aan de samenleving door 
alle burgers. Met veel Nederlanders gaat het goed, maar er zijn ook groepen kwetsbare 
burgers die al jaren achterblijven. Dit komt onder andere doordat de achterstanden zich 
bij deze groep opstapelen binnen meerdere domeinen. 

Door de vergrijzing en de complexe samenleving hebben steeds meer mensen zorg en 
ondersteuning nodig. Dat legt een grote druk op de zorg en het sociaal domein, terwijl 
de financiële middelen en arbeidskracht schaars zijn. Deze omstandigheden maken het 
urgent dat alle partijen meer samenwerken en naar innovatieve oplossingen zoeken. 

We benoemen per domein in het kort de belangrijkste ontwikkelingen en uitdagingen. 
Wij hebben hiervoor diverse rapporten en visiedocumenten geraadpleegd. Aan het eind 
van deze notitie is een literatuurlijst met geraadpleegde bronnen opgenomen.

De Nederlandse samenleving staat de komende jaren voor grote maatschappelijke 
opgaven. We noemen de volgende uitdagingen: 

• Hoe geven we vorm aan samenleven in verscheidenheid? 
• Hoe zorgen we dat burgers zinvol en volwaardig mee kunnen doen? 
•  Hoe zorgen we dat kwetsbare mensen de zorg en ondersteuning van overheid en  

samenleving krijgen die ze nodig hebben? 
•  Hoe zorgen we dat mensen zich gehoord voelen en kunnen vertrouwen op elkaar, de 

overheid en instanties? 
•  Hoe geven we vorm aan een evenwichtige maatschappelijke verdeling als het gaat 

om verduurzaming van Nederland? (Koersen op de samenleving, SCP 2021)
•  Hoe verbeteren we de leefbaarheid in gemeenten, voor alle burgers maar met name 

voor ouderen en andere kwetsbare groepen?

MAATSCHAPPIJBREDE OPGAVEN

12



De gezondheidszorg staat voor een aantal specifieke uitdagingen:

•  De druk op de zorg neemt toe, onder meer door de vergrijzing en de toename van het 
aantal chronisch zieken.

•  De groei van de gezondheidszorg is onhoudbaar. Dit vraagt om scherpe keuzes en 
alternatieven voor de wijze waarop de zorg georganiseerd is. 

• De overheid vraagt meer aandacht voor preventie en een gezonde levensstijl.
• Er is meer aandacht nodig voor domein-overstijgend werken. 
•  Toenemende schaarste van zorgpersoneel. Er is aandacht nodig voor het verminderen 

van regeldruk, verlagen van het ziekteverzuim en het bevorderen van het werkplezier.
• De overheid stimuleert de zorgsector om meer digitale zorg toe te passen. 
•  Duurzaamheid: de zorgsector dient een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het 

milieu.

Voor de gehandicaptensector gelden alle bovenstaande ontwikkelingen. Om te werken aan 
een toekomstbestendige gehandicaptenzorg hebben de gehandicaptenzorg-organisaties 
samen met de zorgkantoren voor de komende jaren de volgende thema’s benoemd:

•  Elke persoon die we ondersteunen krijgt een betekenisvolle dag-invulling passend bij 
de wensen, talenten en vermogens.

•  Bewezen arbeidsbesparende technologieën worden door alle zorgorganisaties 
 geïmplementeerd in de eigen zorgpraktijk. 

•  Alle personen die we ondersteunen ontvangen een zorgniveau passend bij hun zorg-
vraag. 

•  Elke persoon die we ondersteunen en die dat aankan krijgt een zo zelfstandig 
 mogelijke, eigen veilige plek in de samenleving. 

•  Bij elke persoon die we ondersteunen wordt een (eigen) netwerk gestimuleerd en 
 gefaciliteerd om een rol te spelen in de zorg en ondersteuning.

ONTWIKKELINGEN IN DE ZORG

ONTWIKKELINGEN IN DE GEHANDICAPTENZORG

Het belang van kwetsbare jongeren en gezinnen is te lang ondergeschikt gemaakt 
aan een financieel conflict tussen overheden. Maandenlang hebben de gesprekken die 
de overheid organiseerde over de Hervormingsagenda Jeugd stilgelegen. Een reden 
voor een groot aantal samenwerkende organisaties van cliënten(vertegenwoordigers), 

ONTWIKKELINGEN IN DE JEUGDZORG
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professionals en zorgaanbieders om een inhoudelijke agenda voor verbeteringen in het 
stelsel van jeugdhulp uit te brengen. 

In de agenda van deze samenwerkende partijen ‘Onze jeugd verdient beter’ zijn de 
prioriteiten uiteengezet:

•  Zorg dat de jeugdzorg goed toegankelijk blijft voor de meest kwetsbare kinderen en 
gezinnen.

•  Ontwikkel een gezamenlijk landelijk kwaliteitskader jeugd dat een gedeelde visie op 
kwaliteit beschrijft.

•  Verminder de administratieve lasten, onder andere door het schaalniveau van de 
 inkoop aan te passen.

• Maak de sector aantrekkelijker zodat meer mensen hierin willen werken.

Het aantal jongeren in de JeugdzorgPlus daalt. Het doel van de overheid is om de 
 gesloten jeugdzorg volledig af te bouwen. Er zullen dus alternatieven gevonden  moeten 
worden. Driestroom voorziet in kleinschalige alternatieven voor residentiële zorg. 
 Samenwerking met en steun van de gemeenten en verwijzers is essentieel bij het verder 
ont wikkelen van alternatieven voor gesloten jeugdzorg.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de economische zelfredzaamheid van hun 
inwoners (Participatiewet). Daarnaast voor de zelfredzaamheid en maatschappelijke 
participatie van inwoners die (nog) zelfstandig thuis wonen en zij die meer of minder 
hulp nodig hebben (Wmo). En voor de ondersteuning van jeugdigen en gezinnen, zodat 
jeugdigen zich kunnen ontwikkelen tot zelfredzame volwassenen (Jeugdwet). 

De belangrijkste actuele ontwikkelingen in dit domein zijn:
•  De beoogde transformatie van het sociaal domein is niet voltooid. De doelen van de 

drie wetten worden niet (voldoende) gehaald.
• Gemeenten richten zich op de versterking van de sociale basis in de wijken. 
• Gemeenten richten zich op afname van individuele zorgtrajecten. 
•  De leefbaarheid in wijken en buurten staat onder druk, vooral daar waar veel  

problematiek samenkomt. 
•  Gemeenten hebben structureel financiële tekorten. Om dit op te lossen kiezen zij vaak 

voor meer complexe aanbestedingen waardoor te veel zorggeld naar overhead gaat.
•  Jeugdigen met zware problematiek krijgen nu niet de juiste zorg. En jeugdigen met 

lichte problematiek krijgen relatief veel zorg.
• De baankansen voor mensen met een ondersteuningsbehoefte zijn afgenomen. 
•  De druk op het sociaal domein neemt toe mede als gevolg van mensen met een  

zorgvraag die hun intramurale indicatie verliezen.
•  De verbinding tussen jeugdhulp en passend onderwijs is een ontwikkelpunt  

voor gemeenten. 

ONTWIKKELINGEN IN HET GEMEENTELIJK DOMEIN
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3 Wat willen we bereiken 
in 2023 - 2025?

De persoonlijke hulpvraag van de mensen die we ondersteunen staat voor ons centraal. 
Wat wij als Driestroom doen moet een positieve impact hebben op hen. Daarnaast hebben 
wij te maken met de maatschappelijke context zoals we die hierboven beschrijven. 

Met onze strategische keuzes voor de jaren 2023 – 2025 geven wij antwoord op zowel 
de persoonlijke ondersteuningsvragen als op de maatschappelijke uitdagingen. Een 
randvoorwaarde bij onze ambities is een duurzame exploitatie. In deze notitie gaan we uit 
van een situatie waarin corona geen dominante rol meer speelt en impact heeft op onze 
organisatie en de bedrijfsvoering daarvan. Wij doen dit door te focussen op zes thema’s. 

Deze zes thema’s lichten we hierna toe. 

MEER BEKENDHEID 
DRIESTROOM

(MEDE)ZEGGENSCHAP MENSEN 
MET ONDERSTEUNINGSVRAAG

 EN FRANCHISENEMERS

ONDERSTEUNINGSAANBOD
OPTIMALISEREN

DUURZAAMHEID

EFFECTIEF OMGAAN
SCHAARSTE ARBEIDSMARKT

LEEFBAARHEID WIJK
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Leefbaarheid gaat over de mate waarin een buurt, wijk, dorp of ander gebied aan-
trekkelijk en geschikt is om te wonen of werken. Het gaat om de fysieke omgeving, 
 woningvoorraad, voorzieningen, sociale samenhang, en om overlast en (on)veiligheid.

“Mensen krijgen meer perspectief als ze in een draagkrachtige omgeving wonen met een 
goede sociale en fysieke infrastructuur en als ze voldoende mogelijkheden hebben tot 
laagdrempelige participatie. Dit geldt bij uitstek voor mensen die kwetsbaar zijn of een 
zorgbehoefte hebben. Zo maken we wijken leefbaar, bevorderen we sociale cohesie en 
voorkomen we veel zorg- en hulpvragen. In veel wijken vraagt leefbaarheid extra aan-
dacht.” (Actieagenda Wonen ‘Samen werken aan goed wonen’) 

Het versterken van de leefbaarheid in (veel) wijken is een grote maatschappelijke op-
gave. De samenleving wordt complexer en mede daardoor nemen de problematiek en de 
zorgvragen van inwoners toe. Tegelijkertijd vinden zorg en ondersteuning meer plaats bij 
mensen thuis of met behulp van voorzieningen in de wijk in plaats van binnen de muren 
van een instelling. 

De ontwikkelingen in zorg en welzijn richten zich op het terugbrengen van het aantal 
individuele voorzieningen en het opbouwen van diverse voorliggende collectieve (wel-
zijns)voorzieningen. Financiers geven de opdracht om, waar mogelijk, de professionele 
individuele zorg aan mensen te verminderen door hen meer zelf te laten meedoen in de 
maatschappij. En door de steun uit hun eigen (informele) omgeving te vergroten en door 
 algemene voorzieningen in te zetten.

Als Driestroom willen we een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid, omdat: 

•  We willen blijven bouwen aan een inclusieve samenleving waar iedereen zich thuis 
voelt en mee kan doen door middel van de juiste ondersteuning op maat. Wij kunnen 
met onze kennis en kunde een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in wijken waar 
steeds meer kwetsbare mensen bij elkaar wonen.

•  We mensen met een ondersteuningsvraag willen ondersteunen om een waarde-
volle bijdrage te leveren op plekken waar ze relaties met anderen aan kunnen gaan. 
Zo  kunnen zij steun van buurtbewoners en informele organisaties ervaren en minder 
 afhankelijk zijn van professionele zorg.

• We de beperkte middelen zo effectief mogelijk willen inzetten.

 

3.1  BIJDRAGEN AAN LEEFBAARHEID IN DE WIJK EN VERSTERKEN 
POSITIE KWETSBARE BURGERS
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Wij zijn met ons aanbod en onze locaties en zorgondernemers al op veel plaatsen aan-
wezig in de wijk. In de komende jaren willen we (verder) werken aan:

1.  Onze ondersteuning bij betekenisvol leven verbinden met leef-, werk- en leeromgeving 
van de persoon en zijn netwerk  

Onze ondersteuning is erop gericht dat mensen een betekenisvol leven en betekenisvolle 
relaties hebben. Dat iedereen onderdeel is van gemeenschappen en de kans krijgt om zich 
te ontwikkelen en mee te doen aan de samenleving op alle levensdomeinen. 

We volgen hierin de voorkeuren en talenten van de persoon. De persoon maakt hierin 
zoveel mogelijk zijn eigen keuzes, samen met zijn nabije relaties en de ondersteunende 
professionele hulpverleners. Met elke persoon en zijn netwerk is dit altijd onderwerp van 
gesprek in de ondersteuning en daarmee in het individueel ondersteuningsplan. 
Bij elke persoon stimuleren en ondersteunen we een (eigen) netwerk om een rol te spelen 
in de zorg en ondersteuning.

Met dit doel voor ogen gaan we onze methodiek (het Alledaags Gelukmodel), opleidingen 
en werkwijzen verder ontwikkelen. We willen dat de mensen die we ondersteunen, hun net-
werk en de medewerkers goede handvatten hebben. Handvatten om personen te  helpen 
hun unieke bijdrage te leveren aan hun eigen leef-werk-, leer- en woonomgeving, op plek-
ken die ze delen met buren, collega’s, mede- studenten, sporters en anderen. 

2. Ontwikkeling van welzijn- & werkondernemingen in de wijk 
Wij gaan op zoek naar ‘partners’ in de wijk of in dorpen om gezamenlijk regie te voeren 
op het geheel van de wijk of het dorp. Hiervoor ontwikkelen we werktechnieken als ‘out-
reachend werken’ die we toevoegen aan onze waarden-gedreven organisatie. 

Samen met burgerinitiatieven en wijkvoorzieningen bouwen we aan plekken en initia-
tieven in de wijk waar iedereen (met of zonder ondersteuning) aan kan meedoen. En een 
bijdrage kan leveren vanuit eigen interesse en talenten. We sluiten zoveel mogelijk aan bij 
wat burgers zelf organiseren en wat zij daarbij aan ondersteuning van een professionele 
organisatie nodig hebben.

Als voorbeeld noemen we de activiteiten van Kinderboerderij de Goffert. Deze wordt 
beheerd samen met buurtbewoners uit de wijk Hazekamp in Nijmegen. Dagelijks helpen 
vijftien mensen met een beperking, met ondersteuning van begeleiders van Driestroom, 
mee met de verzorging van de dieren. Samen met buurtbewoners biedt Kinderboerderij de 
Goffert ook andere activiteiten aan, door en voor de buurt. Zoals een bezoek met  dieren 
aan het ouderencentrum, een bloemen- en groentetuin voor een gezonde levensstijl, 
plantjes- en oogstmarkten en samenwerking met kinderdagverblijven.
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3. Woon- werk- en leefaanbod in de wijk meer aan elkaar verbinden 
Wij werken aan meer sociale samenhang in wijken, waarbij bouwstenen die verschillende 
organisaties aandragen stukjes zijn voor het creëren van de totale puzzel. Mede onder 
druk van gemeenten is er een ontwikkeling gaande waarbij specifieke zorgproducten 
als wonen, dagbesteding en werk of ambulante dienstverlening samen gaan vallen in 
totaalconcepten. Deze totaalconcepten geeft Driestroom de titel ‘woon- werk- en leef-
gemeenschappen’ mee. 

Elementen van die woon- werk- en leefgemeenschappen zijn kleinschalige werk-
projecten, inloop, horeca en tafeltje-dekje concepten, logistiek en vervoer. Maar ook het 
 introduceren van een kleinschalige immateriële ruil economie waarbij vrijwilligers tegen 
een vrijwilligersvergoeding bijvoorbeeld kwetsbare ouderen helpen met tuinonderhoud of 
 boodschappen doen. 

Wij gaan ons aanbod op dit gebied verder ontwikkelen. We zorgen dat de ver schillende 
projecten die wij aanbieden vanuit de stichting en vanuit de franchise intensiever en 
 vernieuwend met elkaar gaan samenwerken in de wijk. Ondertussen ontwikkelen we 
 samen met de gemeente en met ketenpartners nieuwe werkwijzen en financierings-
vormen. 
Als voorbeeld noemen we een gemengd-wonen-project dat we in 2025 starten in 
 Nijmegen. In dit project bewonen burgers met en zonder beperking een deel van een 
wooncomplex. Ze leven als goede buur samen met andere bewoners. Daarnaast bieden 
we  ambulante dienstverlening in de wijk met diverse ‘spetterwoningen’. Met ‘spetter-
woningen’ bedoelen we de (semi-)zelfstandige wooneenheden waarin volwassenen 
met een ondersteuningsvraag verspreid in de wijk wonen. Een inloophuis is hun centrale 
 ontmoetingsplek.

Begeleiders en jobcoaches gaan samen met de bewoners met een ondersteuningsvraag, 
onderzoeken waar zij in de wijk willen aansluiten als collega, buur, sporter, muzikant of 
cursist. En samen met alle bewoners wordt verkend hoe we een bijdrage kunnen leveren 
aan de sociale cohesie in de wijk bijvoorbeeld door het starten van een wijkkring of een 
kunstproject. 

Een ander voorbeeld: De Broerderij is een creatieve buurtontmoetingsplek, opgezet door 
een welzijnsondernemer in de wijk Lindenholt in Nijmegen. Bewoners uit deze buurt, die 
ondersteuning krijgen vanuit onze locaties Gildenkamp en Hillekensacker of ambulante 
ondersteuning door Driekracht, worden door Driestroom begeleid bij het meedoen aan de 
activiteiten die burgers samen organiseren vanuit de Broerderij. Daarnaast helpen assi-
stent medewerkers van onze werkpost Groen mee met de groenploeg van de Broerderij. 
Deze groenploeg bestaat uit vrijwillige buurtbewoners die andere buurtbewoners helpen 
met klussen en groenonderhoud. Driestroom levert expertise en ondersteuning aan de 
Broerderij en ondersteunt waar nodig bij de uitvoering. 
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4. Verder ontwikkelen van onze netwerkorganisatie
Om de bovenstaande doelen te bereiken is het belangrijk dat we bouwen aan samen-
werkingsverbanden en netwerken van ketenpartners. We investeren op alle terreinen 
maximaal in onze relaties met belangrijke wijkvoorzieningen, wijkplatforms, particuliere 
burgerinitiatieven, woningbouworganisaties, wijk- of buurteams, welzijnsorganisaties 
en 2e-lijns aanbieders, zoals FACT-teams. We kennen de sociale kaart goed en andersom 
kennen mensen ons.

Maar ook binnen Driestroom gaan we intensiever samenwerken, dwars door de 
 kolommen heen en tussen de teams van de stichting en onze franchisenemers. In wijken 
waar we  intensiever aanwezig zijn, zullen we de samenwerkingsstructuren ook formeel 
 aanbrengen. Dit doen we door bijvoorbeeld een teamleider van de stichting verant-
woordelijk te maken voor de interne en externe samenwerking, de innovatie en voor de 
 vertegenwoordiging van al het aanbod in de betreffende wijk.
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Als Driestroom zijn we trots op ons kleinschalige woon-, werk- en ondersteuningsaanbod. 
We willen dat optimaliseren en ervoor zorgen dat een zo breed mogelijke doelgroep hier-
van kan profiteren. In dat kader zien we vijf belangrijke speerpunten:

1. Verder ontwikkelen van onze dienstverlening voor de volgende doelgroepen:
•  We willen weer meer aantrekkingskracht krijgen voor mensen met een ondersteunings

vraag in de leeftijd van 2040 jaar. We willen graag aansluiting houden tussen de 
 jeugdige doelgroep die binnen onze franchiseorganisatie en de kolom kind, jeugd en 
gezin bediend wordt en de doelgroep binnen de stichting, waar steeds meer vergrijzing 
optreedt en het aantal 50-plussers oververtegenwoordigd raakt.

•  Binnen de franchiseorganisatie zien we mogelijkheden om door middel van meer 
kleinschalige alternatieven voor residentiële zorg te voorkomen dat kinderen op 
 instellingsterreinen moeten opgroeien. 

•  We zien een toenemende vraag naar zorg voor ouder wordende mensen met een  
complexe zorgvraag. Vanuit de expertise die we al opgebouwd hebben binnen onze 
ouderenvoorzieningen zien we mogelijkheden om bij deze vraag aan te sluiten en onze 
dienstverlening voor deze doelgroep te intensiveren.

•  We gaan onderzoeken of we meer mensen met ASS (en normale begaafdheid) kunnen 
ondersteunen. Op dit moment zijn er voor deze mensen lange wachtlijsten in de zorg. 
We denken dan aan gezinsbehandeling, ambulante dienstverlening, woonvormen 
uitbreiden met ‘spetterwoningen’ en uitbreiding van onze woonondersteuning voor 
jongeren van 16-21 jaar. 

•  We hebben veel te bieden aan jeugdigen en gezinnen: DTT-training, observatie en 
diagnostiek, (aanvullende) ambulante gezinsondersteuning, Zorg binnen Onderwijs 
en trainingsvaardigheden. We willen de overgang naar thuis of ondersteuning thuis 
verbeteren en uitbreiden, door behandelproducten voor gezinnen en jongeren meer in 
de eigen woonomgeving aan te bieden. Op deze wijze kunnen mensen hulp en onder-
steuning ontvangen op een voor hen vertrouwde plek, dichtbij waar de problematiek is 
ontstaan en/of oplossingen geboden moeten worden. 

•  Zorg binnen onderwijs beter afstemmen op de vraag, bijvoorbeeld door ook 
 behandeling aan te bieden, is een optie die we verder willen uitwerken. De stijging van 
de wachtlijsten in de regio Nijmegen/Arnhem en oplopende kosten maken het urgent 
om de dienstverlening van zorg binnen onderwijs samen met partnerorganisaties 
(scholen, gemeenten, aanbieders zorg en welzijn) op integrale wijze vorm te geven en 
te verbeteren. Zodat bij aanvang effectieve ondersteuning wordt geboden. Driestroom 
wil hierbij vanuit de invalshoek zorg gesprekspartner zijn.

3.2 OPTIMALISEREN ONDERSTEUNINGSAANBOD
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2. Huisvesting
Op verschillende plekken is onze huisvesting gedateerd. Modernisering is noodzakelijk 
om goed aan te blijven sluiten bij de wensen van de mensen die wij ondersteunen en 
om aantrekkelijk te blijven voor nieuwe mensen met een ondersteuningsvraag. Dat be-
tekent renoveren en nieuwbouw. Onze kindgerichte en gezinsgerichte zorg proberen we 
op  plekken in de wijk te huisvesten, bijvoorbeeld (dicht) bij scholen, consultatie bureaus, 
kinderopvang en wijkcentra. Voor werkinitiatieven van de stichting gaan we, waar moge-
lijk, de eigen huisvesting en hoge huurkosten afbouwen. Onze werkinitiatieven vormen we 
zoveel mogelijk om naar werkposten in de ruimten van een regulier bedrijf, aangesloten bij 
de dienstverlening van een regulier bedrijf of in wijkinitiatieven.

3.  Het verbreden van de kennis, kunde en competenties van onze medewerkers  
en franchisenemers 

We constateren dat de zorgvragen van veel mensen met een ondersteuningsvraag de 
 afgelopen jaren complexer geworden zijn. Om aansluiting te houden met deze zorgvragen 
is het verbreden van de kennis, kunde en competenties van onze medewerkers  essentieel. 
Zo zien we noodzaak om bij te scholen ten aanzien van psychiatrische ziektebeelden, 
 verslaving en omgang met agressie. De afdeling Leren en Ontwikkelen van Driestroom zorgt 
de komende jaren voor een passend scholingsaanbod, samen met het Expertisecentrum 
van Driestroom. 

Om onze franchisenemers beter te kunnen ondersteunen bij hun vraagstukken ten aan-
zien van leren en ontwikkelen is de Johan Emons Academie opgezet en zullen we het 
scholingsaanbod verder uitbreiden. Daarnaast onderzoeken we een tool waardoor we 
binnen onze organisatie, inclusief de franchise, elkaars kennis, vaardigheden, ondersteu-
ningsaanbod en expertiseterrein gemakkelijk kunnen vinden. En we breiden de kennis-
bank verder uit met relevante kennisdomeinen en aandachtfunctionarissen voor specifie-
ke domeinen.

4.  Contracten met financiers en tarieven die passen bij onze dienstverlening en die 
bijdragen aan een gezonde bedrijfsvoering

We willen ervoor zorgen dat zorggeld zoveel mogelijk ten goede komt aan de mensen die 
wij ondersteuning bieden. Dat betekent dat we explicieter keuzes zullen maken en kritisch 
willen blijven ten aanzien van waar we investeren in aanbestedingen. Voor onze dienst-
verlening aan mensen die ondersteuning behoeven op basis van de Wmo, Jeugdwet of 
 Participatiewet hebben wij contracten met gemeenten in heel Nederland. In de afgelopen 
jaren hebben de vele aanbestedingstrajecten veel geld aan overhead gekost; geld dat 
daardoor niet besteed is aan zorg en ondersteuning. Wij gaan daar strategisch een andere 
keuze in maken. 

Wij hebben criteria opgesteld waarmee we in de komende jaren bepalen aan welke 
aan bestedingen we zullen meedoen en aan welke niet. We bekijken of de visie van een 
 gemeente of van regiogemeenten aansluit bij onze visie. En we beoordelen of de kwaliteits-
eisen en tarieven die een gemeente of regio hanteert passen bij onze dienstverlening. Zo 
willen we goed onderbouwd kiezen in welke regio’s we actief bijdragen aan de transforma-
tie en waar we kiezen voor een bescheiden rol bijvoorbeeld via onderaannemerschap.
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5. Verder ontwikkelen van het franchisemodel
Het vak van Gezinshuisouder en de mogelijkheid van ondernemerschap in de zorg zijn 
relatief jong. Driestroom was een van de eersten met het bieden van zorg op maat van-
uit duurzame professionele betrokkenheid in deze vorm. Gaandeweg heeft het vak van 
gezins huisouder zich verder ontwikkeld. We hebben in deze jonge tak van sport veel 
energie gestoken in het werken vanuit dialoog en verbinding. Ook de verdere ontwikkeling 
van het kwaliteitsmodel met bijbehorend instrumentarium en een ethische lijn voor wat 
betreft het maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft in de vorige strategische 
periode veel aandacht gekregen. In deze strategische periode blijven wij bouwen aan
 verdere versterking van onze franchisenemers en franchisemodel.

Niet alleen Driestroom heeft ontwikkelingen doorgemaakt. Ook de externe omgeving 
verandert continu. De kleinschalige ondernemingen van onze franchisenemers zijn 
van grote waarde voor zorgvragers, financiers en plaatsende instanties. Tegelijkertijd 
 worden er gaandeweg door deze partijen meer of andere eisen gesteld aan hoe kwali-
tatieve,  navolgbare en rechtmatige zorg eruitziet. Om deze grote meerwaarde te blijven 
 garanderen voor mensen die de specifieke betrokken en duurzame omgeving van een 
initiatief in onze franchiseketen nodig hebben, heeft Driestroom zich te verhouden tot 
de  veranderende eisen. De eerder gezamenlijk ingezette bewegingen moeten daarom 
vervolg stappen krijgen. Wij hebben vertrouwen in onze ondernemers dat we ook deze 
stappen in gezamenlijkheid gaan zetten en tot een succes weten te brengen.
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Driestroom wil een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. We streven ernaar dat onze 
medewerkers tevreden zijn, in de juiste functie werkzaam zijn en uitgedaagd zijn om zich 
te ontwikkelen. Dit alles met als doel om de gevraagde ondersteuning aan mensen en 
 kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden. We stimuleren diversiteit onder medewerkers. 
We  vinden het belangrijk dat medewerkers zich gezien en ondersteund voelen en dat zij zich 
veilig voelen, ook als het gaat om hun religieuze, culturele, seksuele en/of genderidentiteit. 

Het vinden en verbinden van medewerkers aan Driestroom loopt, mede door vergrijzing, 
steeds verder uit de pas. Arbeidskrapte is de komende jaren dan ook een urgent  thema. 
Daarbij zoeken we naar andere creatieve oplossingen, die ons helpen om de onder-
steuning aan mensen en kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden. 

Om bovenstaande te realiseren werken we verder aan de volgende speerpunten:

1. Medewerkers duurzaam aantrekken 
Onze dienst P&O werkt samen met de teams aan een goede voorspelling van de formatie 
die nodig is om onze doelen te kunnen realiseren. We zorgen dat ons werving- en selectie-
proces zo inclusief, efficiënt en effectief mogelijk is. Belangrijk is dat iedereen zich welkom 
voelt in onze organisatie en een ‘zachte landing’ ontvangt. 

We werven actief onder BBL-leerlingen, stagiairs, studenten en vrijwilligers. We streven 
ernaar hen voor de zorg te winnen en aan ons te binden. We stimuleren uitwisseling van 
medewerkers, leerlingen en stagiairs tussen de franchise, de stichting en de dochter-
onderneming DROOM!

2. Medewerkers duurzaam behouden
Het is belangrijk dat medewerkers graag bij Driestroom blijven werken. De uitstroom van 
medewerkers is bij Driestroom relatief laag. Dat willen we zo houden en liefst nog ver-
beteren. We streven ernaar dat medewerkers zich veilig en thuis voelen. En dat ze gezond 
en vitaal zijn om het werk in de zorg te kunnen blijven doen. Ook willen we alle talenten 
van onze medewerkers benutten. Ons beleid is ingericht op de vier onderdelen van duur-
zame inzetbaarheid (fig. 1).

We zorgen ervoor dat de periodieke gesprekken met de medewerkers bijdragen aan het 
behoud van medewerkers op de juiste plek. In onze visie is persoonlijk leiderschap daar-
bij van groot belang. Van onze leidinggevenden verwachten we dat ze de medewerkers 
 hierbij optimaal kunnen stimuleren en ondersteunen. 

3. Professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers
De zorgvraag van de mensen die we ondersteunen wordt steeds complexer en meer 
divers. Voor elke doelgroep zijn specifieke kennis en vaardigheden nodig. We willen mede-
werkers nog beter faciliteren bij de verdere ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden. 
We doen dit bijvoorbeeld door (on the job) training door de collega’s van het expertise-
centrum en door de behandelcoördinator en teamleider die verbonden zijn aan het team. 
Ook bij dit speerpunt zijn de periodieke gesprekken met de medewerkers een belangrijk 
instrument en speelt situationeel (supportend) leiderschap een grote rol.

3.3 EFFECTIEF OMGAAN MET SCHAARSTE OP DE ARBEIDSMARKT
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Gezondheid 
en vitaliteit:

Het fysieke, psychische 
en sociale vermogen 

om (specifieke) arbeid 
te blijven verrichten. 

Mobiliteit 
en flexibiliteit:

Het vermogen je aan te 
passen aan verande-

rende omstandigheden 
(veerkracht en houding). 

Een passende job in 
elke levensfase.

Bezieling 
en Welbevinden:

Motivatie, inspiratie 
en energie. Bevlogen 

medewerkers bedienen 
meer tevreden en loyale 

klanten en zijn 
productiever. 

Competenties 
en loopbaan

Kennis en vaardigheden 
die nodig zijn om 

inzetbaar te blijven 
en die passende job 
kwalitatief blijvend 

in te vullen.

Figuur 1
Bron: Dr. Annet H. de Lange (2014) Langer werken? De arbeidsmarkt in
transitie en duurzame inzetbaarheid. Arnhem: HAN.1

Naast deze speerpunten zoeken we naar nieuwe creatieve oplossingen:

4. (Zorg)innovatie en innovatieve manieren om het werk te organiseren
Er zijn veel redenen om de zorg te innoveren. De gemiddelde levensverwachting is 
 gestegen en mensen zullen dus steeds langer zorg nodig hebben. Daar staat tegenover 
dat er een groeiend tekort aan personeel en financiële middelen is. Om het huidige niveau 
van zorg te kunnen handhaven is innovatie onmisbaar. Innovatie gaat niet alleen om 
nieuwe technieken. Het gaat ook over het stroomlijnen van processen met behoud van 
persoonlijke aandacht. Technische (zorg)innovaties kunnen daarbij een rol spelen. 

Ook Driestroom werkt de komende jaren aan het slimmer organiseren van zorg. We 
 zoeken naar passende technologische en digitale hulpmiddelen. Daarbij is het van belang 
dat medewerkers meer kennis krijgen op dit gebied. Verder richten we de administratieve 
en zorgprocessen waar dat kan efficiënter in. Ook onderzoeken we hoe alle onderdelen 
van onze organisatie op een nieuwe en betere manier met elkaar kunnen samenwerken. 

24



We zijn ons bewust van de impact die onze organisatie heeft op het milieu en de samen-
leving. Wij kiezen er nadrukkelijk voor om verdere stappen te zetten op het gebied van 
 duurzaamheid samen met alle mensen die onderdeel uitmaken van Driestroom. 

In de afgelopen jaren hebben we al mooie stappen gezet, zoals de behaalde Green Deal 
certificaten en het verminderen van het papiergebruik. En we zijn gestart met het toetsen 
– en waar nodig aanscherpen – van wat we al doen op het gebied van duurzaamheid, zorg 
voor medewerkers en onze omgeving aan de ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’, die gepubli-
ceerd zijn door de Verenigde Naties (VN). Deze doelen zijn afgesproken door de landen die 
zijn aangesloten bij de VN, waaronder Nederland. De doelen zijn gebaseerd op wereldwijde 
inbreng van organisaties en individuen.

Sommige van deze doelen gaan over gezondheid, welzijn, onderwijs, gendergelijkheid en 
eerlijk werk (doelen 3, 4, 5 en 8). Die thema’s worden meegenomen in ons personeelsbeleid. 
Zie daarvoor bij het beleidsthema Effectief omgaan met schaarste op de arbeidsmarkt.

3.4 SAMENWERKEN AAN DUURZAAMHEID
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Ons duurzaamheidsbeleid voor de komende jaren baseren we op deze Duurzame 
 Ont wikkelingsdoelen. Wat betreft de impact van onze organisatie op het milieu gaan we 
de komende jaren vooral bijdragen aan de volgende doelen:

•  Duurzaam ontwikkelingsdoel 3: Goede gezondheid en welzijn van mensen met een 
ondersteuningsvraag en van onze medewerkers. Het gaat hierbij om een gezonde 
leefomgeving binnen en buiten, gezond eten en meer bewegen tijdens de begeleiding 
of het werk.

•  Duurzaam ontwikkelingsdoel 7: Betaalbare en duurzame energie. We willen meer duur-
zaam vervoer onder andere door het stimuleren van fietsen en elektrische auto’s. En 
voor al onze kantoren streven we naar minimaal een energielabel C. 

•  Duurzaam ontwikkelingsdoel 12: Verantwoorde consumptie en productie door het 
uitvoeren van het CO2 reductieplan, circulair werken en duurzaam inkopen van drie 
productgroepen. Onder circulair werken valt het tegengaan en scheiden van afval en 
het voorkomen van verspilling (denk aan voeding en medicatie). Hiermee zijn we al 
gestart binnen het organisatieonderdeel Werk. Daarna starten we binnen Wonen.

•  Duurzaam ontwikkelingsdoel 13: Klimaatactie. We zetten in op meer groene energie en 
op een daling van het energieverbruik. We verlagen onze footprint door het realiseren 
van ons CO2 reductieplan. En we zetten in op het behalen van milieucertificaat Brons 
voor 5 locaties. 

We denken deze doelen te gaan halen door onze locaties nog meer te betrekken bij 
duurzaamheid. We zetten duurzaamheidsambassadeurs (medewerkers of mensen die we 
ondersteunen) in en gaan het energieverbruik meten, in combinatie met een challenge. 
Op die manier gebruiken we de creativiteit en ideeën van veel mensen en krijgen we meer 
bewustwording en draagvlak om een flinke stap voorwaarts te zetten.
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3.5  VERSTERKEN (MEDE)ZEGGENSCHAP VAN MENSEN MET EEN ONDER-
STEUNINGSVRAAG EN MEDEZEGGENSCHAP VAN FRANCHISENEMERS 

Zeggenschap, ervaringsdeskundigheid en medezeggenschap blijven onverminderd 
 belangrijk. We willen dit verder ontwikkelen en effectief verbeteren. We willen daarom de 
volgende doelen bereiken:

1.  Personen met een ondersteuningsvraag zijn positief over de zeggenschap over de  
invulling van hun leven 

Wij stimuleren een zo onafhankelijk en zelfstandig mogelijk leven. Ieder mens mag leven 
op de wijze die bij zijn of haar voorkeuren past. We streven ernaar dat de mensen die we 
ondersteunen zich veilig voelen, ook als het gaat om hun religieuze, culturele, seksuele en/
of genderidentiteit. De mensen en gezinnen die we ondersteunen kunnen optimaal kiezen 
in wat zij willen en nodig hebben om een goed leven te kunnen leiden en alledaags geluk 
te bereiken. 

Alle personen ontvangen een passend zorgniveau bij hun zorgvraag om zo  zelfstandig 
mogelijk deel te nemen aan de samenleving. Daarom zetten wij steeds de persoon 
 centraal en stimuleren wij een ervaringsrijk leven en accepteren we de beperkingen. Wij  
willen graag dat alle mensen die wij ondersteunen en hun verwanten tevreden zijn over  
de  zeggenschap die ze hebben over de invulling van hun leven.

We werken op basis van het Alledaags Gelukmodel. Om de zeggenschap van de mensen 
die we ondersteunen optimaal te laten zijn werken we het Alledaags Gelukmodel verder 
uit met toegepaste methodieken en leermodules. We helpen iedere medewerker en ieder 
team bij zijn ontwikkeling op dit doel.

2.  Personen met een ondersteuningsvraag en hun verwanten zijn positief over hun  
medezeggenschap over de ontvangen zorg 

Door middel van het cliëntervaring-onderzoek meten we wat personen die we onder-
steunen individueel  vinden van onze dienstverlening. We experimenteren met een nieuwe 
manier van onderzoeken van cliëntervaringen, aangepast aan het Alledaags Gelukmodel. 
We zoeken ook naar de beste manier om een hogere respons te bereiken.

We willen dat de personen die we ondersteunen en hun verwanten in hoge mate tevreden 
zijn en maximaal invloed hebben op onze dienstverlening. Onze professionals gaan actief 
aan de slag met de uitkomsten van het cliëntervaring-onderzoek. Wanneer er verbeter-
punten zijn dan vertaalt ieder team die naar ontwikkeldoelen in zijn jaarplan, in samen-
spraak met de mensen om wie het gaat. 
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3. Het perspectief van de mensen die we ondersteunen is verweven in al ons handelen 
We denken niet voor mensen en we praten niet over mensen maar we denken en  praten 
mét mensen over wat zij belangrijk vinden. We willen daar nog vaardiger in worden. We 
zoeken steeds naar passende en creatieve manieren om te leren van  ervaringen van de 
mensen die we ondersteunen en dit mee te nemen in ons  verdere  handelen. We willen dat 
werken met en leren van ervaringskennis op steeds grotere schaal gebeurt binnen en 
buiten Driestroom.

Bijvoorbeeld binnen de kinderzorg is dit niet altijd vanzelfsprekend. We zoeken naar alter-
natieve vormen, zoals thema-avonden of koffieochtenden, waarin ervaringen en inspraak 
van jeugdigen en hun familie centraal staan.

De ervaringsdeskundige mensen, die samen ‘het Kantoor’ vormen (de denktank die we in 
2021 hebben opgericht), hebben hierin een belangrijke rol. Zij denken mee bij het maken 
van beleid en adviezen, maar helpen ook bij het testen van hulpmiddelen zoals websites, 
apps en andere producten. En ze doen mee aan overleggen en trainingen voor mede-
werkers.

4. Goed functionerende cliëntenraden op ieder niveau
De mensen die wij ondersteuning bieden hebben het wettelijke recht op medezeggen-
schap: ze mogen meedenken en meebeslissen over ons beleid en de uitvoering daarvan. 
Wij hebben die inspraak ook nodig om de best mogelijke zorg en onder steuning te  kunnen 
bieden. Daarom willen we dat de cliëntenraden op ieder niveau  (locatie-, kolom- en 
 centraal niveau) optimaal functioneren, en zowel binnen de stichting als in de franchise.

Wij willen binnen drie jaar de medezeggenschap van de mensen die we ondersteunen 
verbeteren zodat het overal in onze organisatie vanzelfsprekend is dat hun perspectief en 
belangen altijd meegenomen worden in de besluitvorming. Specifieke aandacht is nodig 
voor de lokale medezeggenschap bij de kleine werkposten, de Cliëntenraad Kind Jeugd en 
Gezin en de Cliëntenraad Franchise.

5. Medezeggenschap van franchisenemers
Al een aantal jaren hebben we op bestuursniveau inspraak geregeld voor de franchise-
nemers van Driestroom op zaken die hun belangen aangaan. De Coöperatie van Zorg-
ondernemers (CoZo) behartigt de belangen van de bij de coöperatie aangesloten 
 franchisenemers. 

Met ingang van 2021 geldt de Franchisewet. Daarin wordt inspraak en overleg geëist 
 tussen franchisegever en franchisenemer. Dit kan vormgegeven worden door middel 
van een orgaan dat een representatieve vertegenwoordiging is van de franchisenemers. 
Onder andere door de groei van het aantal franchisenemers en de diversiteit binnen de 
franchise worden met onze huidige werkwijze niet alle franchisenemers vertegenwoor-
digd. We hebben uitdrukkelijk de wens om medezeggenschap voor alle ondernemers te 
organiseren via een representatief orgaan. 
Daarnaast maken de ontwikkelingen in de zorgsector en in het sociaal domein dat de 
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huidige afspraken over de inspraak van franchisenemers op bestuurlijk niveau deels niet 
meer aansluiten en kunnen conflicteren met wet- en regelgeving of de eisen van toezicht-
houders en financiers.

Deze ontwikkelingen zijn voor ons aanleiding om de medezeggenschap van franchise nemers 
anders vorm te geven. We stellen een franchiseraad in waarin iedere franchise nemer zich 
vertegenwoordigd voelt. Wij doen dit natuurlijk in samenspraak met de franchisenemers zelf. 

Als wij als zorgorganisatie succesvol willen zijn in onze dienstverlening moet het duidelijk 
zijn wat wij te bieden hebben en voor wie. Zodat mensen wij ondersteunen, ouders en ver-
wanten, doorverwijzers, zorgondernemers en financiers dit herkennen en weten waarvoor 
zij kiezen.  

Veel mensen vragen aan hun netwerk een oplossing of een suggestie voor hun probleem. 
Hun netwerk raadt vaak aan wat hen het eerste te binnen schiet, of waar zij een goede 
ervaring mee hebben. Mensen kiezen het liefst voor het meest bekende. Als een ander jou 
kent of goede ervaringen met jou heeft dan is dat het veiligste.  

Zichtbaarheid gaat over het gezicht van Driestroom laten zien. Door goed te vertellen wie 
we zijn, wat we doen en voor wie wij dat doen. Verhalen met informatie waar behoefte 
aan is. Die bij mensen een positief en vertrouwd gevoel achterlaten. Als we dat goed doen 
en (vaak) genoeg herhalen op verschillende manieren en plaatsen dan blijft ons verhaal 
 “hangen” bij mensen. En dat zorgt ervoor dat zij met anderen over Driestroom gaan praten.

Zichtbaarheid gaat ook over je met de hele organisatie inspannen voor de onderwerpen 
die je na aan het hart liggen. Kansen zien, hierop inspringen, jezelf als organisatie daar 
laten zien en zorgen dat je op relevante onderwerpen gezien wordt. Door kennis, expertise 
en deskundigheid te delen vanuit alle geledingen. Maar ook te verbinden op lokaal, regi-
onaal en landelijke niveau. Met de juiste mensen en netwerken op relatie en op inhoud. 
Hierbij is iedere medewerker een ambassadeur.

Ons doel is onze zichtbaarheid te vergroten. Want hoe meer mensen ons van naam ken-
nen, betrouwbaar vinden, als expert zien en positief aanbevelen, hoe vaker mensen voor 
ons kiezen. Met als gevolg dat we meer mensen kunnen ondersteunen in onbeperkt mee-
doen.

3.6 VERGROTEN ZICHTBAARHEID VAN DRIESTROOM
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Dit overzicht bevat een keuze uit de rapporten, adviezen en visiedocumenten die we 
hebben geraadpleegd om de (landelijke) ontwikkelingen in kaart te brengen. Deze lijst is 
niet limitatief. 
 
 
MAATSCHAPPIJBREDE OPGAVEN

Nationaal programma leefbaarheid en veiligheid. - Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, juli 2022 
Samenwerken aan leefbare en vitale buurten ‘Zo doen we dat’. - Platform31, februari 2022 
Reflectie op het coalitieakkoord 2021-2025 - vanuit het burgerperspectief. – Sociaal 
Cultureel Planbureau (SCP), januari 2022 
Analyse Coalitieakkoord 2022-2025. - Centraal Planbureau, januari 2022 
Reflectie op het Coalitieakkoord 2021-2025 – vanuit het burgerperspectief. - SCP, januari 
2022 
Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. - Regeerakkoord, 15 december 2021  
Reflectie op de leefomgevingsthema’s in het coalitieakkoord 2021-2025. - Planbureau 
voor de leefomgeving, december 2021 
Koersen op de samenleving – maatschappelijke opgaven en kansrijke oplossingen door 
de bril van burgers bezien. - SCP, 16 april 2021 
Wissels omzetten voor een veerkrachtige samenleving. - Raad voor Volksgezondheid en 
Samenleving (RVS), maart 2021
  
Samen werken aan goed wonen – Actieagenda Wonen. - 34 organisaties die allemaal 
actief zijn op het brede werkveld van het wonen, bouwen en op het werkveld van zorg en 
ondersteuning, 17 februari 2021  
De sociale staat van Nederland. - SCP, september 2020 
De derde levensfase, het geschenk van de eeuw. - RVS, januari 2020  
Burgerperspectieven – kwartaalpublicaties. - SCP
 
 
ONTWIKKELINGEN IN DE ZORG

Grenzeloos samenwerken. - RVS, maart 2022 
Evaluatie Greendeal duurzame zorg. - Ministerie van VWS, December 2021 
Kiezen voor houdbare zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak. - 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, september 2021 

Bijlage: 
Geraadpleegde literatuur

BIJLAGE: GERAADPLEEGDE LITERATUUR 
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https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2021/03/08/wissels-omzetten
https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2021/03/08/wissels-omzetten
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/12/20/evaluatie-green-deal-duurzame-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/12/20/evaluatie-green-deal-duurzame-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/12/20/evaluatie-green-deal-duurzame-zorg


Aan de slag voor de zorg, een actieagenda voor de zorgarbeidsmarkt. - Sociaal 
Economische Raad - commissie Arbeidsmarkt, mei 2021 
Financiële Zorgthermometer. - Fizi en Finance Ideas, september 2021  
Discussienota Zorg voor de Toekomst - met consultatie-verslag. - Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), december 2020 - maart 2021 
Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg. - Actiz e.a., maart 2021   
Dialoognota ouder worden 2020 – 2040. - Ministerie van VWS, februari 2021
Zorgkeuzes in kaart. - Centraal Planbureau, Ministerie van VWS, Ministerie van Justitie, juli 
2020 
Meerjarenbeleidsplan 2020-2023. - Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, november 2019
 
 
ONTWIKKELINGEN IN DE GEHANDICAPTENZORG

Transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg - landelijk akkoord 
gehandicaptenzorg 2022-2026. - Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en 
Zorgverzekeraars Nederland (ZN), februari 2022 
Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. - Ministerie van 
VWS, VGN, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), e.a., april 2021 
Manifest Gehandicaptenzorg. - VGN, maart 2021  
Visie 2030 – een betekenisvol leven, gewoon meedoen. - VGN, november 2020 
 
 
ONTWIKKELINGEN IN DE JEUGZORG

Onze jeugd verdient beter – agenda als nieuwe start voor de transformatie van de 
jeugdhulp. – Cliënten, professionals, jeugdhulpaanbieders, 11 april 2022  
Jeugdzorg: een onderwerp van aanhoudende zorg : Uitspraak en advies. - 
Arbitragecommissie inzake het geschil tussen Rijk (ministerie van VWS) en gemeenten 
(VNG) over de structurele financiering van de jeugdzorg - Den Haag, 18 mei 2021 
Plaatsings- en uitstroomgegevens JeugdzorgPlus 2020. - Jeugdzorg Nederland, april 2021 
Actieprogramma Zorg voor de Jeugd. - Ministerie van VWS, april 2018 
Eerste evaluatie Jeugdwet. – ZonMw januari 2018
 
 
ONTWIKKELINGEN IN HET SOCIAAL DOMEIN

Eindrapport Visitatiecommissie financiele beheersbaarheid sociaal domein. - VNG, 
november 2021 
3e voortgangsrapportage Rechtmatige zorg 2018-2021. - Ministerie van VWS, januari 2021
 
Sociaal domein op koers?. – SCP, november 2020 
Oud en zelfstandig in 2030. - Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen, juni 2020 
Eindevaluatie van de Participatiewet. – SCP, november 2019 
Rijksprogramma Langer Thuis 2018-2021. - Ministerie van VWS, juni 2018
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