SPEERPUNTEN 2018
De Rading heeft voor 2018 een aantal speerpunten in het beleid geformuleerd. Deze speerpunten
geven focus en helpen met het bereiken van de strategische doelen “De Rading in 2020”.

Vragen uit regio’s innovatief oplossen
Aansluiten bij de wensen en behoefte van onze opdrachtgevers (gemeenten, verwijzers en cliënten)
vraagt om een actieve houding van onze professionals. Van het naadloos laten aansluiten van onze
interventies, het bieden van maatwerk binnen onze expertise, tot het samenwerken met en
betrekken van andere organisaties/professionals om zo de beste zorg voor de cliënt te realiseren.
Waar mogelijk ontwikkelen we innovatieve oplossingen waarbij we ons laten inspireren door nieuwe
technieken of andere branches.

Verbeteren financiële armslag en bedrijfsvoering
• Optimaliseren bedrijfsvoering, met als slogan: ‘de basis op orde’
De verbeteringen die in 2017 in de bedrijfsvoering zijn ingezet, worden voortgezet. We zetten in op
verdere borging van de bedrijfsvoering door onze collega’s meer vertrouwd te maken met de
belangrijkste bedrijfsprocessen en hen inzicht te geven in welke factoren hiervoor het belangrijkst
zijn.
• Verbeteren rendement en eigen vermogen
In 2018 wordt ingezet op een positief bedrijfsresultaat. Dit is noodzakelijk om in de toekomst, bij
tegenvallende resultaten, de continuïteit van de zorg te kunnen garanderen naar onze cliënten. We
durven te investeren in de toekomst, maar we blijven op de kosten letten.

Klanten feedback vragen
We werken niet voor, maar samen met de ouders en hun kinderen. Zij staan centraal in het beleid en
de ondersteuning van De Rading en hebben daarin een ook belangrijke stem. We stimuleren zelfregie
en denken mee over de manier waarop hulp het beste aansluit. We vinden het belangrijk dat cliënten
tevreden zijn over de geboden hulp en vragen daarover feedback. In 2018 starten we daarom met
het gebruik van een app om cliëntttevredenheid te meten en zetten wij ons in om deze verder te
verhogen. Bij klanttevredenheid focussen we naast cliënten, ook op gemeenten en verwijzers. Een
belangrijk doel is om onze dienstverlening naar verwijzers te verbeteren, daarvoor is het vragen van
feedback van essentieel belang.

Invoeren nieuw elektronisch cliëntendossier (ECD)
In 2018 beginnen we met de implementatie van een nieuw elektronisch cliëntendossier. Doel: de
administratieve lasten verlichten, verbeteren van de administratieve samenwerking met gemeenten
en verwijzers, efficiëntie verhogen en de medewerkers zo goed mogelijk ondersteunen bij het bieden
van de hulp aan cliënten.

