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Benieuwd naar wie we zijn en wat we in 2017 hebben gedaan? Dat laten we zien
in deze publieksversie van ons jaarverslag. We wensen u veel lees- en kijkplezier.

Over Icare
Icare biedt verpleging, verzorging en begeleiding bij mensen
thuis of in één van onze verpleeg- of verzorgingshuizen.
We vinden het belangrijk om
passende zorg te bieden op
een manier die het best aansluit bij de wensen van onze
klanten en bewoners.
 ees meer over wie we
L
zijn, onze ambitie en
onze visie.

Waar hebben
we ons in 2017
op gericht?
Het is onze ambitie om het
welzijn, de zelfredzaamheid en
de eigen regie van onze klanten
en bewoners te verbeteren of
behouden. Het beleid binnen
onze organisatie helpt om onze
ambitie en onze visie waar te
maken.
Shared Governance bij Icare
Samenwerken
Personeel

Kwaliteit
en veiligheid

Waar gaan
we naar toe?

We willen goede zorg verlenen
en dat kan alleen als we continu
bezig zijn met het waarborgen
van de kwaliteit en veiligheid
van onze zorg.

We gaan een mooie wandeling maken de komende jaren
in een zorgwereld die snel
verandert.

HKZ Kwaliteitscertificaat
Klanttevredenheid
Waardigheid & trots

 e nodigen iedereen uit
W
om met ons mee te gaan
tijdens deze wandeling.

Over Icare

Wie zijn we, onze
ambitie en onze visie
Ons aanbod is veelzijdig. Van het helpen opstaan tot complexe
verpleegkundige zorg en van thuisbegeleiding van mensen
om het dagelijks leven weer op de rit te krijgen, tot zorg aan
dementerende ouderen thuis of in een beschermde woonomgeving. De verschillende verzorgings- en verpleeghuizen die bij
Icare horen zijn heel divers: van kleinschalig wonen in een
boerderij, een vegetarisch zorgcentrum, tot de allernieuwste
kleinschalige woonvorm in een stadse omgeving.
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ons
werkgebied

ruim 6000
medewerkers

ruim 12000
klanten

Onze ambitie is het welzijn, de zelfredzaamheid en eigen
regie van onze klanten en bewoners te verbeteren of behouden.
We vinden preventie bij de uitoefening van ons vak erg belangrijk en proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen
afhankelijk van zorg worden.
Eind 2017 hebben we een vernieuwde bedrijfsvisie
ontwikkeld om onze ambitie waar te kunnen maken.
Bekijk hier onze visie

Onze visie

Gewaagd doel
Waarheen gaan wij?
Met Icare is iedereen meer
betekenisvol voor een ander

Hoger doel
Waarom bestaan wij?
Bij kwetsbaarheid in relatie
tot gezondheid werken wij
met u aan een goed leven

Kernkwaliteiten
Waarin blinken wij uit?
Vakbekwaam
Samenwerken
Overal, dag en nacht
Breed en specialistisch
Verbindend in de wijk

Kernwaarden
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Icare
de
wandeling

©Freepik

Waarvoor staan wij?
Wij hebben liefde voor mensen
Wij zijn betrouwbaar
Wij zien mogelijkheden
Wij geloven dat iedereen iets
voor een ander kan betekenen

Beleid

Shared Governance
bij Icare
Zorgmedewerkers weten wat er nodig is om goede zorg
te verlenen. Daarom praten zij binnen Icare mee over wat
hun vak raakt en nemen zij de besluiten als het gaat over
inhoud van de zorg. Dit heet Shared Governance.
Hiervoor zijn verschillende kwaliteitsgroepen die zich richten
op bijvoorbeeld: Hygiëne, Medicatie, Veilig melden en
Overdracht. In 2017 bouwden we verder aan onze Shared
Governance structuur en werden er expertgroepen toegevoegd met het accent op verdieping in complexe zorg.
Meer lezen over Shared Governance bij Icare? Klik hier
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Passende zorg is onderdeel van Shared Governance. Het betekent dat we vanuit onze kritische blik beoordelen wat mensen
echt nodig hebben en daar de zorg passend op aan laten
sluiten. In 2017 is gewerkt aan behoeftebepaling. Wat heeft
een klant of bewoner echt nodig en is belangrijk voor hem of
haar? Positieve Gezondheid is hierbij onze richtingaanwijzer.

Beleid

Samenwerken

Personeel

Veel van onze klanten hebben te maken met verschillende
zorgverleners. Om hen zo goed mogelijk te helpen is het
belangrijk dat wij goed samenwerken met huisartsen,
ziekenhuizen, welzijnsorganisaties en andere zorgverleners.
Daarom vinden we het belangrijk om overal binnen ons
werkgebied mee te doen in verschillende samenwerkingsverbanden. Enkele voorbeelden:

Ons werk is mensenwerk. Verpleegkundigen en verzorgenden die staan voor hun klanten en bewoners en dag en nacht
de best mogelijke zorg verlenen. We willen graag een goede
werkgever zijn en daarom investeren we in vitale medewerkers
die met plezier bij Icare werken.

Gezond Veluwe
GC De monden
Hospital@home
Icare werkt ook nauw samen met gemeenten,
zorgverzekeraars en zorgkantoren.
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Er is veel krapte op de arbeidsmarkt en daarom besteden we
veel aandacht aan werving van nieuwe medewerkers.
We bieden leer-werk trajecten aan en ook werken we samen
met het UWV om mensen met een uitkering om te scholen tot
zorgmedewerkers.

We investeren in vitale medewerkers
die met plezier bij Icare werken

Kwaliteit

HKZ Kwaliteitscertificaat
Icare is in het bezit van het HKZ kwaliteitscertificaat.
Regelmatig wordt getoetst of wij aan de norm voldoen.
Dit wordt gedaan door een onafhankelijke partij.
Aanbevelingen en verbeteringen vertalen wij door naar
verbeteracties. We vinden het belangrijk om continu te
verbeteren en hebben dit door vertaald naar de dagelijkse
praktijk. We zoeken continu naar verbeteringen in processen
om Icare steeds beter te laten functioneren in belang van
klanten, medewerkers en de organisatie.
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Kwaliteit

Klanttevredenheid

Waardigheid & trots

Onze klanten zijn tevreden met onze zorg en spreken
hierover hun waardering uit op Zorgkaart Nederland.

Waardigheid & trots is een landelijk programma om de
kwaliteit in de verpleeghuiszorg te verbeteren. Ook de
verpleeg- en verzorgingshuizen van Icare doen hier aan mee.
In 2017 zijn er verbeteringen doorgevoerd in werkprocessen.
Benieuwd naar wat Waardigheid & trots inhoud? Bekijk dit
filmpje of de website

8,7
Er zijn 159 nieuwe waarderingen
Landelijk gezien is de gemiddelde
klanttevredenheid 8,5.
99% beoordelaars bevelen Icare aan.
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Toekomst

Icare
de
wandeling

De zorgwereld ontwikkelt snel. Deze nieuwe ontwikkelingen
hebben ons geïnspireerd tot onze vernieuwde visie. Een visie
die uitgaat van het verlangen dat ‘met Icare iedereen meer
betekenisvol is voor een ander’

Wij vinden dat mensen meer zijn dan hun ziekte of kwetsbaarheid en gaan we ons richten op wat mensen willen en
kunnen in plaats van wat zij niet meer kunnen. Dit vraagt
om oprechte nieuwsgierigheid naar de individuele mens
en om creatieve, passende oplossingen die soms verder gaan
dan alleen verpleging en verzorging. Oplossingen die wij samen
met gelijkgezinde bestaande en nieuwe ketenpartners gaan
ontwikkelen en invullen. Met vitale en duurzaam inzetbare
medewerkers die samen en vanuit eigen regie en expertise,
de nieuwe visie verder vorm geven.
De beoogde kanteling is geen verbetering of verandering van
het bestaande, maar een transformatie naar iets nieuws en
onbekends. Een grillig en onvoorspelbaar traject dat zich niet
laat vangen in een concreet plan of spoorboekje. We gaan
op pad en tijdens onze wandeling ontdekken, doen en waar
nodig bijsturen. Waarbij onze visie telkens het startpunt is
van ons handelen.
V&V 0069 1806
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