
Samenvatting  

 

Behouden Versterken Afscheid nemen 

Wat we bieden o Breed integraal, aanbod van zorg, wonen, opvang 

en werk inclusief voorzieningen als apotheek, 

restaurant 

o Overal in Zeeland en zo dichtbij mogelijk 

o Specialistische afdelingen 

o Multidisciplinair werken 

o Cliënt staat centraal, praat mee en wordt in zijn/haar 

kracht gezet 

o Herstelgericht ondersteunen 

 

o Familie en naasten betrekken en het netwerk 

versterken 

o Digitale zorg 

o Preventie 

o Ambulante zorg 

o Acute zorg en crisisdienst 

o Zorg voor EPA-cliënten 

o Aanbod voor mensen met een lichte verstandelijke 

beperking 

o In-, uit- en doorstroom 

o Wonen 

o Aanbod leefstijl 

o Minder medicatie 

o Integrale behandeling 

o Arbeid en dagbesteding 

o Ervaringsdeskundigheid 

o Positieve gezondheid 

o Herstelgericht ondersteunen 

 

o Wachtlijsten 

o Te veel aandacht voor klinische voorzieningen 

o Zorgprogramma’s 

o (Oude) gebouwen 

Hoe we ons gedragen o Gedreven 

o Betrokken 

o Vriendelijk 

o Er voor elkaar zijn, elkaar helpen (medew.) 

o Trots, betrokkenheid 

o Samenwerking intern en extern 

o Verbinding intern en extern 

o Kennis delen intern en extern 

o Collegialiteit 

o Tijd nemen voor elkaar 

o Feedback geven 

o Eigenaarschap, verantwoordelijk zijn 

o Afstand tussen directie en werkvloer 

o Zeggen wat de doen en doen wat we zeggen 

 

o Schotten, eilandjes, wij-zij-gevoel 

o Oeverloos polderen en eindeloze inspraak 

o Over de schutting gooien of afhouden 

o Roddelen in plaats van aanspreken 

o Laten leiden door de waan van de dag 

 

Onze medewerkers o Plezier in het werk 

o Professioneel, deskundig, ervaren 

 

o Creativiteit, pro activiteit 

o Professioneel handelen 

o Aantal Fte’s 

 

o Arrogantie 

Emergis; de werkgever o Goed werkgeverschap, kwaliteiten van 

medewerkers zien en deze gebruiken 

o Opleidingsmogelijkheden 

o Leerafdeling 

o Waarderen van en goed zorgen voor onze 

medewerkers 

o Oog voor medewerkerstevredenheid en vitaliteit 

o Ontlasten/ondersteunen individuele behandelaar 

o Scholing, deskundigheidsbevordering 

o Input vragen, werkvloer betrekken, luisteren 

o Taakherschikking en functiedifferentiatie 

o Inwerkprogramma 

o Te veel directeuren, managers en interimmers 

o Te veel wisselingen in personeel 

o Verloop artsen 

Emergis; de organisatie o Mooie, verzorgde gebouwen en omgeving 

o Platte organisatie, korte lijnen, laagdrempelig 

o Bereikbaarheid 

o Financieel gezond 

o Positie in Zeeland 

o De naam Emergis 

o Betrouwbare samenwerkingspartner 

 

o Visie en focus; waar zijn we wel van en waar niet en 

wat zijn dan de alternatieven? 

o Aansluiten op wat anderen van ons vragen en 

gebruik maken van data 

o Mentale gezondheid is van iedereen 

o Transparantie, overzicht aanbod, mensen, middelen, 

processen, data 

o Wetenschappelijk onderzoek 

o Maatschappelijk verantwoord ondernemen en 

duurzaamheid 

o Eenduidige, open en eerlijke communicatie 

o Actief inzetten op destigmatisering 

o EPD 

o Veiligheid terrein Kloetinge 

 

o Administratieve last, bureaucratie, regeldruk, 

metingen 

o Werkdruk, tijdsdruk 

o Vergadercultuur 

o Te veel focus op bedrijfsvoering 

o Imago Emergis; als het erg is 

o Digitale infrastructuur 

 

                                             


