Organisatieontwikkeling
Proactief en met visie
Hier staan we nu

Volop aandacht voor
digitale vaardigheden

Vanuit de positieve situatie waar Prezzent nu staat, kunnen
we de komende jaren geleidelijk verder groeien. Niet in
omvang, maar op inhoud en organisatorisch. We willen
ons steeds verder verbeteren, met behoud van het goede.
De samenwerking binnen de organisatie is in de afgelopen
jaren gegroeid en het nieuwe functiegebouw geeft meer
evenwicht en rust. Er is ruimte om te bouwen aan meer
mogelijkheden voor cliënten om een waardevolle rol te
vervullen in de samenleving. Meer mogelijkheden voor
medewerkers om zich verder te ontplooien en te groeien
in hun werk. Meer samenwerking met lokale collegaorganisaties en buurtbewoners. En meer rust en stabiliteit
in de organisatie. Maar méér betekent niet per definitie
groter. Prezzent blijft een kleine organisatie, met korte
lijnen, wendbaar en flexibel. Klein, maar met een groots
effect voor onze cliënten en ons werkgebied.

Hier werken we aan
• De teams krijgen meer eigen verantwoordelijkheid en
mogelijkheden om te zorgen voor tevreden cliënten
en om iets te betekenen voor hun dorp of stad in
Rivierenland.
• We willen ons inzetten voor alle Rivierenlanders met een
ondersteuningsvraag; door die zelf te bieden of die voor
én met hen te organiseren. Liefst in samenwerking met
lokale organisaties, ook buiten de zorgsector.
• Cliënten en medewerkers worden ouder. Met nieuwe
digitale middelen en nieuwe woon- en werkvormen
zorgen we ervoor dat zij langer actief en gezond kunnen
blijven. We willen digitale middelen meer als ‘helpend’
inzetten, waarbij laagdrempelig gebruik en daarmee de
zelfredzaamheid toeneemt, zoals met het nieuwe ECD.
• Prezzent is een financieel gezonde organisatie en wil
dat het geld dat voor de zorg bestemd is, ook naar de
zorg gaat. Continuïteit staat daarbij natuurlijk voorop;
grote investeringen gaan vooral naar een betere ICT en
huisvesting van cliënten.

Resultaten Meerjarenplan 2017-2021
Het vorige meerjarenplan stelden we op tijdens de grote
stelselwijziging in de zorg, wat de nodige onzekerheden
meebracht. Nu, vijf jaar later, kunnen we concluderen dat
Prezzent ook onder deze nieuwe wetgeving de continuïteit
voor cliënten en medewerkers heeft gewaarborgd.
Bovendien constateren cliënten, vertegenwoordigers,
medewerkers, samenwerkingspartners, bestuur en
toezichthouders dat Prezzent de afgelopen jaren forse
stappen heeft gezet. En dat we ons, ook in bijzondere
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tijden, sterk blijven maken voor uitstekende ondersteuning
aan tevreden cliënten. Met creatieve oplossingen en
vooral eensgezindheid zijn we sterker dan ooit uit de strijd
gekomen. Met een vernieuwd functiegebouw, een nieuwe
woonlocatie, twee nieuwe werk- en dagbestedingslocaties
en de grotendeels uitgevoerde digitale transitie zijn we klaar
voor een nieuwe periode waarin Prezzent zich verder wil en
kan ontwikkelen.

Meerjarenplan 2022-2026

Prezzent
Met jou, voor jou

Totstandkoming Meerjarenplan 2022-2026
Vanaf begin 2021 zijn er gesprekken gevoerd over de actuele
situatie van Prezzent, de vorderingen van de afgelopen jaren,
de gewenste verbeteringen en de initiatieven die nodig
zijn om ook in de komende jaren goede ondersteuning te
bieden aan de cliënten. Door de coronamaatregelen waren
fysieke bijeenkomsten in 2021 nauwelijks mogelijk.
Zo konden we toch iedereen betrekken:
• Cliënten en verwanten brachten hun ideeën en
suggesties in via de cliëntenraden op de locaties.
• Verwanten/vertegenwoordigers van de Centrale
cliëntenraad deden dit in een aparte bijeenkomst.

• Medewerkers bespraken in het teamoverleg hun
aandachtspunten voor de komende periode.
• Het managementteam discussieerde tijdens een online
en een fysieke beleidsdag over de speerpunten voor de
komende vijf jaar.
• Vrijwilligers konden via een vragenformulier hun
suggesties delen.
• De Raad van Toezicht besprak onder meer de kansen en
bedreigingen aan de hand van een SWOT-analyse.
• Bijna 100 organisaties in de zorg, welzijn, sport en cultuur
werden benaderd met een digitale vragenlijst. Onze
cliënten vroegen via een filmpje wat Prezzent samen
met hen zou kunnen ondernemen om nóg beter mee te
kunnen doen in de samenleving

Prezzent, met jou, voor jou! Dat is onze nieuwe
slogan. Zo laten we zien dat we nog meer mét –
en minder óver - de cliënten en verwanten willen
communiceren en samenwerken. Bovendien
geven we zo aan dat Prezzent meer en meer
‘van’ medewerkers is. Waarbij we met en voor
elkaar, ieder vanuit zijn eigen rol en positie,
verantwoordelijk zijn voor een steeds betere
dienstverlening aan onze cliënten.

De waarde van deze inbreng is groot, het toonde de
betrokkenheid van iedereen bij de verdere ontwikkeling van
Prezzent en bevestigt ons motto: Prezzent, met jou, voor jou.

Onze nieuwste
woonlocatie, De Ark
in Tiel

Prezzent
Nieuwe Tijningen 1 5301 DA Zaltbommel
Postbus 72 5300 AB Zaltbommel
Telefoon 0418 - 680200 E-mail info@prezzent.nl

Jasperina is
zij-instromer:
‘Onwijs prachtig
werk!’

Dit is ons Meerjarenplan 2022-2026,
Prezzent, met jou, voor jou.
Zoals inmiddels de gewoonte binnen
Prezzent, hebben veel betrokkenen een
bijdrage geleverd. Samen met cliënten,
familie, verwanten/vertegenwoordigers,
medewerkers, vrijwilligers en relaties
keken we open en eerlijk naar wat er
speelt, binnen en buiten onze organi
satie, en wat dat in de toekomst van
ons vraagt. Door corona was het een
lastige tijd om elkaar persoonlijk te
ontmoeten voor een goed gesprek.
Met een creatieve aanpak is het toch
gelukt om een grote betrokkenheid
voor elkaar te krijgen.

www.prezzent.nl
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Voorjaar 2022

In de afgelopen periode hebben we
gezien hoe álles ineens anders kan zijn.
Zie het Meerjarenplan dan ook als een
reisplan dat past bij de doelen die we
samen voor ogen hebben. Wat er in het
verschiet ligt kunnen we niet voorzien.
Wat we wél weten is dat we ons daar
dan op de ‘Prezzent wijze’ toe zullen
verhouden. Op onze eigenwijze manier
en vooral: samen!
We gaan de komende vijf jaar vol
vertrouwen tegemoet.
Marc Hesen, bestuurder

Cliënten

Rivierenland

Actief en betrokken
Hier staan we nu

Met Prezzent meer Rivierenland
Zinvol werk geeft
structuur aan de dag

Onze cliënten zijn in het algemeen tevreden over de
ondersteuning en ervaren veel eigen regie. Zij vinden dat
de ondersteuners goed luisteren, meedenken over het
realiseren van hun wensen, en hun belangen behartigen
naar de samenleving. Het stap voor stap werken aan eigen
werkdoelen, het methodisch werken, helpt om nog meer
je eigen leven vorm te geven. Dat geldt ook voor het
wonen in een eigen appartement. Hierin zijn grote stappen
gezet; inmiddels hebben bijna alle verblijfscliënten een
zelfstandige woonruimte. Volgens de cliënten gaat Prezzent
met de tijd mee, zoals met beeldbellen en de medicatieapp. Zeggenschap – in plaats van médezeggenschap – is bij
Prezzent een groot goed. Cliënten praten overal over mee,
van de kleine dagelijkse dingen tot beleidszaken. Cliënten
voelen zich onderdeel van de Prezzentgemeenschap en zijn
blij met de gezamenlijke activiteiten.

Cliënten doen
vrijwilligerswerk in
de omliggende dorpen
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Ziezzo in Zaltbommel ,
voor werk, dagbesteding
én ontmoeting

Hier staan we nu
Al onze cliënten en medewerkers wonen en werken in
deze regio: Prezzent is ván Rivierenland.
We willen graag van betekenis zijn en bijdragen aan het
leefklimaat in de dorpen en steden. En vooral nieuwe
kansen creëren voor onze cliënten! We werken samen met
gemeenten, scholen en andere organisaties aan nieuwe
vormen van werk en dagbesteding. Bijvoorbeeld met de
projecten ‘Samen met Prezzent’ en ‘Groen & Doen’, waarbij
cliënten helpen met onder meer groenonderhoud en
het opruimen van zwerfvuil. Daarnaast organiseren we
activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan, dragen we
bij aan lokale goede doelen, en maken ons sterk voor een
meer inclusief sport- en cultuuraanbod. Prezzent staat in de
regio bekend als een organisatie die altijd openstaat voor
samenwerking. De komende vijf jaar willen we graag nog
zichtbaarder worden en nog meer waarde toevoegen.

Medewerkers

Wij zijn Prezzent
Hier staan we nu

Oplossingsgericht werken:
eerst zelf proberen, dan pas
ondersteuning

De medewerkers voelen zich overwegend thuis bij Prezzent.
De waardering van de cliënten en hun familie is een groot
compliment aan hen. Veruit de meeste medewerkers
willen doorgaan op de ingeslagen weg: werken vanuit
de vragen van de cliënt, verder professionaliseren en een
kleine organisatie met korte lijnen blijven. Zij zijn trots op
de manier waarop we, ook in turbulente tijden, met en
voor elkaar zorgen dat de ondersteuning aan de cliënt
geborgd blijft. De medewerkers hebben er plezier in dat
de cliënten steeds meer eigen regie en zeggenschap
ervaren én nemen. Met het nieuwe functiegebouw en
scholingsaanbod is een belangrijke stap gezet in de verdere
professionalisering van medewerkers en teams, en het
methodisch en oplossingsgericht ondersteunen van de
cliënt. De duidelijke rollen en taken zorgen voor meer rust
in de teams.

Hier werken we aan

Hier werken we aan

Hier werken we aan

• Cliënten waarderen de methodiek Oplossingsgericht
werken. Zij willen graag zoveel mogelijk zélf dingen
proberen, en pas ondersteuning krijgen wanneer ze
daar zelf om vragen. Dit vraagt om blijvende scholing
en ontwikkeling van de ondersteuners.
• Met het nieuwe Elektronisch Cliëntendossier
(ECD) krijgen cliënten toegang tot, maar ook
meer zeggenschap over hun eigen dossier en de
Samenwerkingsovereenkomst (SWO). We willen een
volgende slag maken waarbij de regie over de SWO
daadwerkelijk bij de cliënt ligt.
• We ondersteunen de cliënten om digitaal vaardiger te
worden.
• We willen meer samenwerken in en met de buurt, stad
of dorpskern en andere organisaties, onder andere om
meer variatie te kunnen bieden in werk, dagbesteding
en vrijetijdsbesteding.
• Cliënten vinden het belangrijk om in hun eigen huis te
kunnen blijven wonen als ze ouder worden. Te denken
valt aan aanpassingen in de woningen, samenwerken
met de thuiszorg en zorgen voor zinvolle dagbesteding
aan huis. Nieuwe woonlocaties voldoen aan de Integrale
Toegankelijkheidsstandaard (ITS).
• We gaan extra aandacht besteden aan thema’s zoals
ouder worden, eenzaamheid, relaties en seksualiteit.

• Via nog meer nieuwe samenwerkingen, initiatieven en
projecten in de regio willen we de positie van kwetsbare
mensen versterken.
• We gaan ook onze medewerkers inspireren en
ondersteunen om met initiatieven te komen die de
lokale gemeenschap ten goede komen.
• In samenwerking met andere organisaties willen we,
naast nieuwe vormen van werk en dagbesteding, ook
komen tot een compleet aanbod van woonvormen,
zodat cliënten die dat willen binnen de regio kunnen
verhuizen.
• We gaan nog meer samenwerken met scholen in
Rivierenland, van basisschool tot vakopleiding.
• Samen met sportverenigingen en welzijnsorganisaties
willen we sport en cultuur toegankelijk en aantrekkelijk
maken voor mensen met een beperking.
• We sluiten aan op de gemeentelijke plannen en
ontwikkelagenda’s, en participeren in lokale initiatieven
voor kwetsbare mensen.
• Met het concept ‘Partner van Prezzent’ gaan we diensten
aanbieden aan lokale organisaties, waarvoor we een
tegenprestatie mogen vragen. We denken hier buiten
de gebaande paden; de mogelijkheden zijn legio.

• We willen graag dat medewerkers genieten van hun
werk, plezier hebben in hun eigen ontwikkeling, en
Prezzent ervaren als ‘mijn Prezzent’. Daarin blijven we
investeren.
• Het cyclisch en methodisch werken met de
Samenwerkingsovereenkomst kan beter; medewerkers
worden hierin geschoold.
• De krapte op de arbeidsmarkt is een uitdaging die we
aangaan op onze bekende eigenwijze manier, met een
creatief en onderscheidend aanbod. We hopen meer
jongeren enthousiast te maken, en op verzoek van de
cliënten meer mannelijke medewerkers te werven,
bijvoorbeeld via zij-instroom.
• De balans tussen werk en privé verdient aandacht.
De hoge werkdruk heeft deels te maken met de krappe
arbeidsmarkt en de coronapandemie, maar gaan we ook
structureel onderzoeken.
• De leeftijdsopbouw van onze medewerkers vraagt om
verschillende benadering, hier gaan we nog meer op
letten.
• In 2021 is gestart met een nieuwe ICT omgeving, dit
wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Ook het
digitaal vaardiger maken van medewerkers hoort hierbij.
De administratieve last zal hierdoor kleiner worden.
• Vrijwilligers en mantelzorgers zijn onmisbaar. Wij willen
hen nog beter bij Prezzent betrekken.

Wonen en leven
in de buurt waar
je thuis bent
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Actief op zoek naar
jonge medewerkers en
zij-instromers
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