Met elkaar
in beweging
voor een goede
toekomst!
Koersplan Savant Zorg 2017 -2020
‘Samen in beweging’

De wens van
cliënten staat
voorop in onze
zorg. Bij hen ligt
de regie.

We zijn samen in beweging
Als organisatie is Savant continu in beweging om optimaal te kunnen inspelen op de ontwikkelingen
in de maatschappij en op de behoeften van onze cliënten, vrijwilligers en medewerkers. Medewerkers,
cliënten en de maatschappij bewegen mee. Medewerkers zijn in beweging om als betrokken deskun
digen van toegevoegde waarde te zijn voor de cliënten. Cliënten zijn in beweging om hun zelfred
zaamheid zoveel als mogelijk te behouden en leefplezier te borgen. Mantelzorgers, burgers, politiek,
financiers en ondernemers zijn continu in beweging om nieuwe uitdagingen aan te gaan.
Samen komen we verder! Daar zijn we van overtuigd.
Wij bewegen vanuit een ‘positieve kijk op gezondheid’ en laten ons hierbij leiden door mogelijkheden
en kansen. Dit wil zeggen dat we niet alleen ziekten, gebreken of belemmeringen van onze cliënten zien.
We kijken vooral ook naar zaken waarmee we hun welzijn kunnen ondersteunen. Zelf- en samenredzaam
zijn is de kern van onze nieuwe definitie van gezondheid. Onze zorg en ondersteuning zijn erop gericht
de gezondheid van onze cliënten te bevorderen. We kijken daarbij samen met cliënten, familie en
mantelzorgers wat men zelf kan en waar hulp nodig is. Samen met hen en met vrijwilligers en
samenwerkingspartners zoeken we naar passende oplossingen.
In deze samenvatting van het Savant koersplan is te lezen waar onze organisatie voor staat en wat
onze werkterreinen en onze daarbij behorende rollen zijn. Onze ambities voor de komende jaren
worden op de achterzijde van deze uitgave gepresenteerd.

Met vriendelijke groet,

Peter Bosselaar
bestuurder Savant Zorg
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Waar staat
Savant Zorg voor
Missie
Het leven biedt fysieke,
emotionele en sociale
uitdagingen.
Savant helpt mensen die
zorg en ondersteuning
nodig hebben.
Onze ondersteuning draagt
bij aan het zelfredzaam
blijven. We zijn expert in
het verzorgen, verplegen,
behandelen en begeleiden
van mensen die ouder
worden. De waardigheid van
onze cliënten staat in onze
zorgverlening altijd centraal!

Betrouwbaar

Visie
De mens streeft naar behoud van regie
en kiest voor de zorg en ondersteuning die nodig
zijn om zelfredzaam te blijven. Mensen die de
regie over hun leven deels of geheel zijn verloren,
willen zorg en ondersteuning die aansluiten
bij hun leven en verleden, gewoonten en mogelijk
heden. Onze bevlogen medewerkers
ondersteunen hen hierbij samen met de mantel
zorgers en vrijwilligers. We helpen bij het in
stand houden en versterken van het netwerk.
We werken daarbij vanuit een positieve kijk op
gezondheid. Naast leverancier van zorg en
dienstverlening zijn we ook regisseur en
adviseur voor klanten, mantelzorgers en andere
organisaties. Ook vergroten en delen we onze
kennis over het ouder worden.

Verbindend

Vooruitstrevend

Betrouwbaar, verbindend en vooruitstrevend zijn de kernwaarden van Savant Zorg.
Zij weerspiegelen ons karakter. En staan voor waar wij in geloven en wat men
van ons mag verwachten.
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We zien onze maatschappelijke opdracht als volgt:
Savant wil in de ondersteuning:
§ aansluiten bij het leven van mensen en hun leefomgeving;
§ versterken wat mensen zelf nog kunnen;
§ verbindingen leggen met hun sociale omgeving;
§ netwerken verbinden in de samenleving.
Op deze manier versterkt Savant Zorg, samen met andere partijen, het sociale
netwerk van haar cliënten en zorgen we ervoor dat cliënten actief deel blijven
uitmaken van de samenleving.

Mensen die thuis wonen in de wijk
en daar verschillende vormen van zorg
en ondersteuning ontvangen.

Zorg thuis

Voor wie is
Savant Zorg er
Savant onderscheidt drie doelgroepen aan wie we zorg en
ondersteuning kunnen bieden.
Dit zijn mensen, jong en oud,
die thuis wonen in de wijk en
mensen die in een woonzorgcentrum wonen en zorg en service
en/of verpleegzorg ontvangen.
Mensen willen hun eigen leven leiden,
waarbij zij zelf de regie hebben over wie,
wat voor hen kan betekenen. Voor hun
gezondheid en welbevinden hebben
zij soms ondersteuning nodig op verschil
lende terreinen. Savant kan hen zorg en
hulp bieden bij lichamelijke en mentale
klachten en daarmee helpen in het
dagelijks functioneren, het sociaal maatschappelijk participeren, de kwaliteit
van leven, zingeving en het mentaal
welbevinden.

Mensen die in een woonzorgcentrum van
Savant Zorg wonen en desgewenst zorg
en service op maat ontvangen.

Wonen
met zorg en
service

Mensen die als gevolg van een aandoening de regie over
hun leven deels of geheel zijn kwijtgeraakt en passende zorg
in een woonzorgcentrum van Savant Zorg ontvangen.

Verpleegzorg
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Met wie werkt
Savant Zorg samen
Onze visie is gebaseerd op samen:
§	
We werken samen met mantelzorgers en vrijwilligers. Zij zijn een onmisbare aanvul

ling op de professionele zorgverlening door onze medewerkers. We verzorgen opleidin
gen voor mantelzorgers en vrijwilligers om ze in hun kracht te zetten.
§	
Op het gebied van verpleging en verzorging werken onze wijkverpleegkundigen en

specialisten ouderenzorg nauw samen met huisartsen. De focus ligt hierbij op onze
kennis van ‘mensen die ouder worden’.
§	
Ziekenhuizen richten zich steeds meer op hooggespecialiseerde zorg en laten andere

zorg en nazorg over aan huisartsen en zorgorganisaties, zoals Savant Zorg.
§	
Met de gemeenten werken we samen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

Onder meer op het gebied van preventie, vormen van ondersteuning en dementie.
§	
Andere samenwerkingspartijen zijn collega-zorgpartners en technologie-partners.

Dit zijn welzijnsorganisaties, burgerinitiatieven en specialisten voor zorgtechnologie
(e-health) en domotica. Zo leveren we zorg aan andere zorgsectoren en schakelen we
gespecialiseerde (zorg)partners in als onderaannemers.
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Onze werkterreinen en rollen
Savant richt zich op tijdelijke zorg in de vorm van kort
durende ondersteuning, verzorging, verpleging, begeleiding
en behandeling. Wij helpen mensen zo snel en zo goed
mogelijk om hun eigen regie te vergroten en te behouden.

Savant vervult verschillende rollen op de terreinen van
preventie, tijdelijke zorg en langdurige zorg. We zijn
leverancier, regisseur, kennispartner en opleider.
Savant ondersteunt mensen in het proces van ouder worden.
Dit start met preventie. We helpen ouder wordende mensen
om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Zo dragen we
bij aan de zelf- en samenredzaamheid van mensen.
We leveren een bijdrage aan het bevorderen van gezonde
levensstijlen en het zoveel als mogelijk voorkomen van
verergering van gebreken.

Savant verleent kwalitatief uitstekende verzorging, verpleging,
begeleiding, behandeling en diensten. Zowel bij de mensen
thuis als in onze woonzorgcentra. De zorg en ondersteuning
wordt geboden vanuit een positieve kijk op gezondheid
waarbij de cliënt centraal staat. We bieden verzorging
en verpleging en schakelen indien nodig
gespecialiseerde partners in.



Savant deelt graag haar kennis. Dit doen we
onder meer door onze medewerkers op
te leiden. Daarnaast delen we onze kennis
met anderen. We ondersteunen mantelzorgers,
vrijwilligers en organisaties bij het uitvoeren
van zorgwerkzaamheden door opleidingen,
e-learning en instructievideo’s.

Opleider

Savant biedt langdurige zorg aan mensen die de regie
deels of helemaal zijn kwijtgeraakt. We ondersteunen hen
om samen met hun naasten het leven te kunnen leven
zoals ze gewend zijn.

Leverancier
Preventie
Tijdelijke zorg
Langdurige
zorg

Kennispartner

Savant Zorg is een grote, gecertificeerde zorgaanbieder in de
regio Zuidoost-Brabant. We leveren een breed pakket aan
diensten voor zorg, wonen en welzijn in de gemeenten
Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek,
Nuenen en Someren. Zowel bij de mensen thuis als in onze
moderne woonzorg- en ontmoetingscentra.
Op www.savant-zorg.nl is ons complete aanbod te vinden.
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Zorg
regisseur

Savant is een regisseur in de zorg en
ondersteuning. We coördineren
de zorg rondom de cliënt.
We werken daarbij nauw
samen met partners, zoals
huisartsen, ziekenhuizen en
welzijnsorganisaties.

Savant is een kennispartner en
adviseur op het gebied van ‘mensen
die ouder worden’. Voor zowel individuen
als partners in de zorg. Zo dragen we bij
aan de regionale gezondheidsbevordering.
We vervullen deze regionale expertrol op het
gebied van dementie en zorgtechnologie.

Onze ambities
Wat willen we bereikt hebben in 2020? Savant heeft vijf ambities voor de komende
jaren, zoals hieronder gepresenteerd. Het realiseren hiervan is een ontdekkingsreis
met een duidelijk einddoel, maar zonder vaste route. We kijken naar ontwikkelingen,
kansen, mogelijkheden en talenten in onze organisatie en om ons heen.
We behouden wat goed is, veranderen wat beter kan en pakken op wat nieuw is.
Samen met onze medewerkers formuleren we steeds de volgende bestemming
in de vorm van tussentijdse doelen. Deze geven we een plek op
www.savant-zorg.nl/samen-in-beweging

Samen in
beweging. Stap
voor stap!

Savant werkt vanuit een positieve
kijk op gezondheid

Onze positieve kijk op gezondheid wordt breed doorleefd.
Het omarmt alle goede dingen die we in de zorg en dienstverlening realiseren.
Met betrekking tot welzijn werken we samen met partijen die daarin gespecialiseerd zijn.

We organiseren en regisseren
optimale zorg en ondersteuning in een prettige
woonomgeving
Savant is een zorgleverancier én
een gespecialiseerde regisseur in de
langdurige zorg. We organiseren
optimale zorg en ondersteuning in
nauwe samenwerking met partners.
Zowel op het gebied van zorg als op het
gebied van geclusterd wonen én wonen
met zorg en service. Wij leveren de
beste dementiezorg in de regio en
behoren landelijk tot de besten.

We zijn regionaal expert in
zorgtechnologie voor mensen
die ouder worden
Zorgtechnologie wordt toegepast en
geïntegreerd in de zorgverlening
wanneer het meerwaarde heeft voor de
zelfredzaamheid van de cliënt en de
zorgverlening door de medewerker.
Zo dragen we bij aan het verhogen van
de kwaliteit van langdurige zorg en het
verlagen van de zorgkosten.

We zijn kennispartner en
adviseur op het gebied van
preventie, dementie en
zorgtechnologie
Savant is een regionaal expertisecentrum
voor ‘mensen die ouder worden’.
Zo dragen we bij aan de gezondheidsbevordering voor de ouder wordende
mens. We richten ons zowel op het
individu als op de regio. We zijn opleider
en verbinder in de zorg voor mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers.
We dragen actief bij aan zelf- en samenredzaam blijven. Dit doen we door
verbindingen te leggen en mantelzorgers
te ondersteunen en op te leiden bij het
uitvoeren van zorgtaken.

Medewerkers van Savant Zorg zijn
betrouwbaar, verbindend en vooruitstrevend

Wij werken samen. Met elkaar, met cliënten en hun naasten. Met partners in de regio en in netwerken.
Onze teams zijn zelfstandig, voelen zich verantwoordelijk en maken beloften waar.
Dit doen zij door hun vakmanschap, bevlogenheid en inzet. Zoals de cliënt regisseur is van zijn of haar eigen leven,
is de medewerker regisseur van zijn of haar leven, werk en inzetbaarheid. De kerncompetenties
samenwerken, leervermogen en eigenaarschap spelen een belangrijke rol in de
teams die zelf de bevoegdheid hebben om beslissingen te nemen om
de toegevoegde waarde voor de cliënt te optimaliseren.

Savant Zorg
Steenovenweg 4
5708 HN Helmond
tel. (0492) 572 111
www.savant-zorg.nl
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