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Om te zorgen dat wij als Oktober toekomstbestendig blijven, 
zijn wij in maart 2021 op reis gegaan.  De eerste stap was om 
vast te stellen; wat is ons doel? Oftewel; Wat willen we de 
komende jaren bereiken?

We delen hier onze ambitie voor 2022-2025 en de vier doelen die we daarin
nastreven. De route ernaar toe bepalen we onderweg en stellen wij bij als
dat nodig is. De uitwerking vindt jaarlijks plaats in onze jaarplannen.

De route bepalen we onderweg.
3Oktober

Kwaliteit van
leven, daar gaan
we samen voor.

We gaan voor de beste
bewoners- en cliëntervaringen 
Onze ambitie is dat iedere bewoner en cliënt van Oktober kwaliteit van leven ervaart. 
Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen verhaal. Bewoners en cliënten van Oktober 
voelen zich door ons gezien en gehoord. We sluiten aan bij datgene wat belangrijk 
is voor bewoners en cliënten en leveren maatwerk. We vertrouwen onze medewer-
kers om hierin samen met de bewoner of cliënt en diens familie en vrienden keuzes te 
maken. We moedigen de betrokkenheid van familie en vrienden aan. 

We stimuleren het werkplezier
van onze medewerkers 
Oktober is een aantrekkelijke en betrouwbare werkgever die steeds het
werkplezier van de medewerkers voorop heeft staan. We werken vanuit
vertrouwen in de deskundigheid van onze medewerkers. We bieden een
werkomgeving die leren stimuleert. We zetten in op gezondheid en vitaliteit. 
Onze medewerkers voelen eigenaarschap en pakken daarmee ook leiderschap.
We zijn trots op onze medewerkers.

We werken samen in de regio 
Samen met onze partners versterken we de positie van ouderen in onze regio.
Onze partners zien ons hierbij als dé expert in (kwetsbare) ouderenzorg.
We versterken elkaar door het vormen van samenwerkingsverbanden.
We treden buiten de gebaande paden als het gaat om samenwerking en
verkennen daarvoor zowel nieuwe samenwerkingspartners als nieuwe
samenwerkingsvormen. We investeren in relaties voor de
lange termijn. 

We organiseren onszelf toekomstbestendig 
We houden onze blik steeds open zodat we ook in de toekomst zekerheid kunnen 
bieden aan onze bewoners en cliënten, medewerkers, vrijwilligers en partners.
We zijn financieel gezond en blijven dat. We investeren in projecten die passen 
bij onze missie en visie. We zijn in beweging om te kunnen anticiperen op actuele 
ontwikkelingen en nemen beslissingen voor de lange termijn. Oktober is
een stabiele en betrouwbare organisatie voor bewoners en cliënten, onze
medewerkers, vrijwilligers en onze samenwerkingspartners.

CLIËNTERVARING

SAMENWERKEN

MEDEWERKER

TOEKOMSTBESTENDIG



Gepassioneerd

Persoonlijk

Samen

Onze GPS wijst
ons de weg!

We bieden
kwaliteit
van leven. 

Als ouderenzorgorganisatie staan we midden in de maatschappij. We maken onderdeel 
uit van het landschap om ons heen. En in dat landschap gebeuren dingen die invloed 
hebben op ons handelen. 

De zorgvraag van ouderen in de regio stijgt door vergrijzing steeds verder. En ook de
zorgzwaarte en complexiteit van zorg per oudere neemt toe. Tegelijkertijd is er een tekort 
aan medewerkers en (financiële) middelen om de zorgvraag op te vangen.

Ook verandert de manier waarop we zorg leveren. Denk aan technologische ontwikkelingen, 
meer netwerkvorming en de verschuiving van ‘wonen met zorg’ naar ‘zorg aan huis’. Omdat 
het landschap om ons heen zo verandert, kunnen wij niet stil blijven staan. We bewegen mee. 

We hebben, samen met anderen, een maatschappelijke opdracht te volbrengen. We zorgen 
ervoor dat de ouderen in regio de Kempen, Veldhoven en Aalst-Waalre langer vitaal zijn en 
langer zelfstandig leven. 

Daarom is Oktober er voor alle ouderen in onze regio. En werken we samen met partners 
aan deze opdracht. Omdat die opdracht van ons allemaal is.

Ons landschap.

5Oktober

Missie & Kernwaarden.
Bij Oktober leveren we de best passende zorg aan (kwetsbare)
ouderen in de Kempen, Veldhoven en Aalst-Waalre.

We bieden kwaliteit van leven. Veel van onze bewoners en cliënten
worstelen met de veranderingen die horen bij het ouder worden. En
willen de ruimte om nog te genieten van de kleine dingen van ’t leven.

Soms lukt dat nog alleen, soms helpen we een handje. We zijn er voor hen.
We bieden expertise, zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Zo dragen
we bij aan een beter leven. De medewerkers en vrijwilligers van Oktober
doen er alles aan om dit samen met de bewoner en cliënt, de familie en
vrienden en het complete sociale netwerk te bereiken. 

Het welbevinden van onze bewoner en cliënt is niet alleen het domein
van de medewerker, maar van ons allemaal. 

We handelen bij Oktober vanuit onze kernwaarden:
 ‘Gepassioneerd’, ‘Persoonlijk’ en ‘Samen’, GPS. 

Onze GPS wijst ons de weg naar de best passende zorg en ondersteuning en staat aan
de basis van onze visie op zorg. Onze kernwaarden zijn dagelijks zichtbaar en voelbaar
voor onze bewoners en cliënten en voor iedereen met wie we samenwerken. Zo zorgen
we voor kwaliteit van leven.



Experts in
de zorg voor
en ondersteuning
van kwetsbare
ouderen.

We onderscheiden drie verschillende ouderendoelgroepen met hun eigen hulpvragen;
vitale ouderen, hulpbehoevende ouderen en (zeer) kwetsbare ouderen. Oktober is er 
voor alle ouderen in de Kempen, Veldhoven en Aalst-Waalre en is expert op het gebied 
van kwetsbare ouderen. Voor alle andere hulpvragen werken we samen met partners in 
ons netwerk.

Wie is onze doelgroep?
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Welke diensten passen daarbij?
Door onze jarenlange ervaring zijn wij expert in de zorg voor en ondersteuning
van kwetsbare ouderen. Voor deze doelgroep bieden wij verpleeghuiszorg voor
psychogeriatrische (PG) en somatische bewoners en cliënten. En we zijn gespecialiseerd 
in geriatrische revalidatiezorg (GRZ). 

Met deze diensten zijn we zichtbaar in de samenleving, brengen en halen we expertise
en werken we samen met partners in de regio.

Wij bieden daarnaast ook palliatieve zorg in ons Hospice, woonvormen voor cliënten
met een volledig pakket thuis (geclusterde VPT), eerstelijnsverblijf (ELV), dagbesteding
en dagbehandeling, huishoudelijke hulp en services. Daarmee dragen we bij aan onze 
maatschappelijke opdracht.

De Wijkzorg zoals die nu is georganiseerd, staat al langer onder druk. Daarom vormen
we de traditionele Wijkverpleging de komende jaren stapsgewijs om. Denk daarbij aan
verschillende manieren van Verpleeghuiszorg Thuis (VPT en MPT) voor kwetsbare
thuiswonende ouderen in het gehele verzorgingsgebied van Oktober.  

Wijkverpleging, crisiszorg en eerstelijns expertise organiseren we samen met ons netwerk.
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Vitale
oudere

“Hoe kan ik zo
lang mogelijk

vitaal blijven?”

We zijn zichtbaar
in de wijk en zetten
onze expertise in.

Hulpbehoevende
oudere

“Hoe zorg ik dat
ik in verbinding blijf

met anderen?”

We werken samen met
ketenpartners en private partijen om 
ouderen een zinvolle dag te geven.

(zeer) Kwetsbare
oudere

“Mijn dochter zorgt
voor mij, kan dat in de
 toekomst zo blijven?”

We werken samen
met familie en vrienden in

het beantwoorden van
de zorgvraag.

Waar wij echt 
van zijn:

Zorg voor
Kwetsbare ouderen

Specialisatie: GRZ
Expertise: PG en SOM 

Huishoudelijke
hulp

Geclusterde
VPT

Services

Eerstelijns
expertise

Crisiszorg regionaal
geconcentreerd

Wijkverpleging
in ons netwerk

Wonen

Hospice ELV

Wat wij
ook doen:

We zijn zichtbaar in 
de samenleving

We brengen en 
halen expertise

Dagbesteding

Wat wij in ons
netwerk organiseren:

We werken samen



Elk mens is uniek en heeft een eigen verhaal. Je bepaalt zelf de richting van je leven en
de zorg en ondersteuning die daarbij nodig is. Daarbij gaan we uit van wat je wil en van 
hetgeen je zelf nog kan. En wat wij je kunnen bieden.

Kwaliteit van leven, daar gaan we voor. Dus de medewerkers en vrijwilligers van Oktober doen 
er alles aan om dit samen met de bewoner of cliënt en diens familie en vrienden te bereiken.
Het welbevinden van onze bewoner en cliënt is het domein van ons allemaal.

Wij verstaan onder de
best passende zorg: 

Iedereen is uniek en heeft een eigen verhaal
Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal. Een leven blijft veranderen en je wensen veranderen 
mee. We bieden je ondersteuning en zorg om ouder te worden op een manier die bij je past. 
Dat doen we op de Brabantse manier, met oprechte interesse en warme zorg.

Je bepaalt zelf de richting van je leven
Oud worden op de manier die bij je past. Iedereen uniek en op zijn of haar eigen ritme. 
We bepalen samen welke zorg, wanneer, waar, hoe en door wie deze wordt gegeven. 
Zo voer je regie over je eigen leven.

Denken in mogelijkheden
Wij gaan uit van positieve gezondheid. Dus, wat kan wel? Dat betekent dat wij niet zomaar 
zorgtaken, zoals eten maken of boodschappen doen, overnemen. Nee, we willen graag jou en 
je familie en vrienden stimuleren om zoveel mogelijk zelf te blijven doen. We luisteren naar je 
verhalen, wensen en behoeften en gaan daarmee met jou aan de slag. Of het nu gaat om 
gezelschap, nog genieten van je hobby of een wens die je nog in vervulling wilt laten gaan; 
samen zorgen we ervoor dat je hier de kans voor krijgt. Waar nodig, werken we samen met 
een van onze partners. 

Samen beslissen
We bespreken de mogelijkheden en de risico’s en komen samen tot keuzes. Wij doen er 
vervolgens alles aan om dat samen te realiseren. Je kunt hierbij rekenen op persoonlijk contact 
en echte aandacht. Wat het beste past, hangt af van wat je belangrijk vindt. Een goed gesprek 
is de basis voor goede zorg en ondersteuning. Daarom bespreken we samen de mogelijkheden 
en wat deze betekenen voor jouw leven.

Onze visie.
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Oud worden
op de manier
die bij je past.



Bewoners en cliënten
worden bij ons gezien
en gehoord als mens.

Elke bewoner en cliënt is uniek en heeft een eigen 
verhaal. We zien onze bewoners en cliënten niet 
alleen als zorgvragers, maar als mens. 
We blijven vragen stellen. Bij alles wat we doen, 
is de sleutel: wie ben je, wat is je geschiedenis, 
wat vind je belangrijk en waar geniet je van? 
Dat betekent dat onze bewoners en cliënten zich 
gezien en gehoord voelen. Waarderen en erkennen, 
dat is wat we belangrijk vinden.  

Gezien en gehoord voelen, gaat ook om het hebben 
van eigen regie wanneer onze bewoners en cliënten 
dat willen. We vragen over welke zaken we samen 
willen beslissen. Dat betekent dat medewerkers 
goed moeten kijken en luisteren. Maar ook de ruimte 
moeten voelen om eventueel andere beslissingen te 
nemen als de bewoner of cliënt daarom vraagt en dit 
te organiseren. 

We werken samen
met familie en vrienden. 

Wij gaan uit van positieve gezondheid. Dus, wat kan 
wel? Dat betekent dat wij niet zomaar zorgtaken, 
zoals eten maken of boodschappen doen, overne-
men. Nee, we willen graag jou en je sociale netwerk 
stimuleren om zoveel mogelijk zelf te blijven doen.

We bieden onze dienstverlening in samenhang aan, 
waarin onze bewoners en cliënten een gevarieerd 
dagprogramma ervaren. Dit vraagt van ons dat 
we niet alleen medisch denken, maar de aandacht 
verleggen naar sociale aspecten en het welzijn van 
bewoners en cliënten. Bij onze dienstverlening is
‘het samen doen’ de basis. Met samen bedoelen
we; samen met de bewoner of cliënt, zijn of haar 
familie en vrienden, onze medewerkers, vrijwilligers 
en samenwerkingspartners.

We sluiten aan bij
datgene wat belangrijk
is voor onze bewoners
en cliënten.

We gaan voor een fijne invulling van eenieders dag. 
Dat doen we door in gesprek te gaan met onze 
bewoners en cliënten: ‘Waar heb jij behoefte aan 
en hoe richt jij dat graag in?’. We sluiten aan bij de 
leefwereld van de bewoner of cliënt. We zijn gastvrij, 
zodat mensen zich thuis voelen bij ons. 

We luisteren naar je verhalen, wensen en behoeften 
en gaan daarmee met jou aan de slag. Of het nu gaat 
om gezelschap, nog genieten van je hobby of een 
wens die je nog in vervulling wilt laten gaan; samen 
zorgen we ervoor dat je hier de kans voor krijgt. 
Waar nodig, werken we samen met een van onze 
partners. 

We werken vanuit
vertrouwen in onze
medewerkers.  

We hebben vertrouwen dat onze medewerkers, 
vrijwilligers, familie en vrienden het beste doen voor 
onze bewoners en cliënten. We zien de wederke-
righeid tussen het geluk van onze medewerkers en 
onze bewoners en cliënten: Een blije medewerker 
draagt bij aan een blije bewoner en cliënt en
omgekeerd. 

Beste
bewoners- &
cliëntervaring.

Ons doel:
Bewoners
en cliënten
ervaren kwaliteit 
van leven.
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We zetten ons in voor de beste bewoners-
en cliëntervaringen. Ieder mens is uniek.
Kwaliteit van leven, daar gaan we samen voor.

Daarvoor nemen we de elementen
hiernaast mee in onze rugzak »



We werken vanuit vertrouwen 
in de medewerkers.

Onze medewerkers krijgen van ons het vertrouwen 
om het beste te doen voor onze bewoners en cliënten 
binnen hun professionele verantwoordelijkheid. 
Daarbij stemmen ze de zorg en ondersteuning af 
op de individuele wensen en de behoefte van de 
bewoner en cliënt.

We ondersteunen onze medewerkers door ze de 
vrijheid te geven om het gesprek aan te gaan met 
bewoner en cliënt, ook over het nemen van ver-
antwoorde risico’s. Hierin worden keuzes gemaakt 
waarbij medewerkers, bewoner, cliënt, familie en 
vrienden elkaar zien als gelijkwaardige partners. 
Dat betekent ook dat onze medewerkers voldoende 
tijd hebben om er voor de bewoner en cliënt te zijn. 
En dus zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan overleg-
gen en het invullen van verplichte lijsten. Vanuit de 
professie van al onze medewerkers zorgen we er zo 
samen voor dat de ouderen bij Oktober een waarde- 
en zinvolle dag beleven.

We bieden een werkomgeving 
die leren stimuleert.

We benutten de talenten van onze medewerkers 
en laten deze tot bloei komen. Alles is erop gericht 
om een prettige en veilige werkomgeving te creëren, 
waar we leren van onze fouten. Leren op de werk-
vloer is en blijft de standaard. Daarnaast krijgen 
onze medewerkers de ruimte om zich ook verder te 
ontwikkelen. We richten ons op het opleiden van de 
medewerkers van morgen. Hierdoor ontwikkelen 
niet alleen de werknemers zich, maar ontwikkelt ook 
Oktober zichzelf als organisatie.

We zetten in op
gezondheid en vitaliteit 
van onze medewerkers. 

Als  medewerkers lekker in hun vel en in hun vak 
zitten, gaan ze ook met plezier de relatie aan met 
bewoners en cliënten en hun collega’s. Omdat we dit 
belangrijk vinden, bieden wij ondersteuning zodat 
onze medewerkers zowel mentaal als fysiek vitaal 
zijn. Een goede werk/privé balans is hierbij cruciaal. 
Waar dit niet meer in balans is, maken we dit be-
spreekbaar en bieden we ruimte en ondersteuning 
aan de medewerker. 

Onze medewerkers voelen
eigenaarschap en pakken
daarmee ook leiderschap. 

We vragen van onze medewerkers flexibiliteit in 
het uitvoeren van hun taken, maar vooral ook in het 
eigenaarschap. We bedoelen hiermee; het zelf be-
palen – samen met bewoner en cliënt – van wat het 
beste past en dat te organiseren binnen de kaders 
die we hebben. Je voelt je vrij om vanuit de wensen 
van de bewoner en cliënt te kiezen wat het beste is 
voor hem. Je professionele bril heb je daarbij altijd 
op. Maar je hebt oog voor de persoonlijke wensen 
van de bewoner en de cliënt en durft weloverwogen 
andere keuzes te maken. We gaan met je in gesprek 
over wat jij nodig hebt om dat eigenaarschap in de 
praktijk te brengen.  

Het tonen van eigenaarschap vraagt om persoonlijk 
leiderschap. Met elkaar in gesprek gaan, is hiervoor 
noodzakelijk, waarbij we van elkaar leren. Alleen zo 
worden we een veerkrachtige organisatie, waarmee 
iedereen zich verbonden voelt. 

We zijn een
betrouwbare werkgever.  

We hebben heldere kaders en scheppen duidelijke 
verwachtingen van wat wij van onze medewerkers 
verwachten en wat onze medewerkers van ons 
kunnen verwachten. We doen wat we zeggen en 
zeggen wat we doen. We staan achter onze mede-
werkers en laten dat zien. We gaan in gesprek met 
onze medewerkers om  te vragen hoe het met hen 
gaat, wat zij belangrijk vinden, nu en in de toekomst. 
Zo leren we als werkgever van onze medewerkers 
en staan we open voor verbeteringen.
 

Werkplezier
medewerkers.

Ons doel:
Medewerkers 
vinden ons een fijne 
werkgever en zien 
Oktober als een 
geweldige plek 
om te werken.
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We werken samen met onze medewerkers aan 
werkplezier, zodat iedereen fijn kan werken,
zichzelf kan zijn, zichzelf kan ontwikkelen
en goed kan presteren.

Daarvoor nemen we de elementen
hiernaast mee in onze rugzak »



“Bij Oktober ben ik samen met collega’s iedere dag van betekenis voor de kwaliteit van 
leven en de best passende zorg en ondersteuning voor de bewoner en cliënt. Daar ben ik 
trots op!”

“Oktober is een fijne werkgever om bij te werken. Zo staat Oktober bekend en dat ervaar ik 
ook. Oktober staat voor mij voor passie en voor échte aandacht voor de bewoner en cliënt 
en voor elkaar als collega’s. Oktober staat voor werkplezier, voor het tonen van lef en eigen 
initiatief, voor het maken van keuzes én voor het verder ontwikkelen van mijn talenten en het 
steeds beter worden in mijn vak.

Natuurlijk ben ik daarin zelf aan zet en voel ik mij ook verantwoordelijk voor groei in mijn 
persoonlijk leiderschap. Wie ben ik, waar sta ik voor en ga ik voor? Ook maak ik keuzes in mijn 
werk en in mijn loopbaan. En ik hoef dat niet alleen te doen.

Oktober stimuleert en faciliteert mij om aan deze reis richting te geven voor mijzelf en samen 
met anderen. Oktober staat voor mij voor een cultuur waarbij we elkaar inspireren en van en 
met elkaar leren. Ik ben als medewerker van Oktober trots op wie we zijn, op wat we samen 
realiseren voor de bewoners en cliënten en wat mijn bijdrage daaraan is. Ik nodig jou uit om dat 
-met mij- uit te dragen”.

We hebben plezier
in ons werk en
we zijn trots.
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Wij staan 
klaar voor 
de cliënt
Oktober
staat klaar 
voor ons!

Vrijwilligers geven kleur aan het leven van alledag. Zij verrijken het leven van bewoners 
en cliënten door het uitvoeren van activiteiten die niet zozeer gericht zijn op het vervullen 
van de primaire behoeften van de mens, maar die gericht zijn op de dingen die het leven 
veraangenamen. 

Zorg is steeds meer een coproductie van cliënt, diens familie en vrienden, vrijwilligers en pro-
fessionals. In onze visie op zorg zijn daarom de vrijwilligers zeer belangrijk. Zij vervullen als het 
ware de rol van behulpzame buren of kennissen die steun en gezelligheid brengen. Vrijwilligers 
hebben persoonlijke kwaliteiten die voor bewoners en cliënten zeer waardevol zijn. Vrijwilligers 
zien wij als onbetaalde collega’s die, net zoals alle andere collega’s, erbij horen. We geven de 
vrijwilliger in zijn of haar rol de mogelijkheid om te groeien en zich te ontwikkelen.

Vrijwilligers zorgen
voor kleur en verrijking.



We versterken
elkaar door het
vormen van coalities. 

Partnerschap is de enige manier om binnen de sector 
aan ons gedeelde belang te werken: het zorgen voor 
een passend, samenhangend aanbod in de regio dat 
de oudere inwoners ondersteunt in hun leven. 

We werken samen wanneer we het niet alleen 
kunnen, of wanneer we elkaar kunnen versterken. 
Dat betekent dat onze samenwerkingen waarde 
toevoegen en dat we scherpe keuzes maken over 
waarin- en met wie- we samenwerken. 
Daarvoor hebben we het lef nodig om de discussie 
aan te gaan over waar we écht goed in zijn, ver-
pleeghuiszorg met een expertise in psychogeriatrie 
en somatiek en een specialisatie in de geriatrische 
revalidatiezorg. En dat we ons op die onderwerpen 
durven uit te spreken als betrouwbare partner in ons 
netwerk. Maar ook dat we weten waar we niet van 
zijn en daarvoor de hulpvraag aan (potentiële) 
partners durven te stellen. 

Thema’s waar samenwerking echt toegevoegde 
waarde heeft, zijn onder andere technologie, 
innovaties, vastgoed en arbeidsmarkt.

We investeren
in relaties voor
de lange termijn.

We werken samen om de continuïteit van onze 
dienstverlening te borgen. Daarvoor is het belangrijk 
dat we onze samenwerkingen niet aangaan voor de 
korte termijn, maar dat we investeren in duurzame 
en toekomstbestendige relaties. Het startpunt 
daarbij is dat we kijken welke samenwerkingen 
we al hebben, en op welke onderwerpen nieuwe 
samenwerkingen van toegevoegde waarde zijn. 

We verkennen
nieuwe
samenwerkingsvormen.

We treden buiten de gebaande paden als het gaat 
om samenwerking en verkennen daarvoor zowel 
nieuwe samenwerkingspartners als samenwerkings-
vormen. Bij die verkenning kijken we ook naar 
partijen die niet per definitie bij ons op de radar 
staan. Denk aan private partijen gericht op gedrags-
verandering of mentale gezondheid. Met deze 
partijen onderzoeken we welke samenwerkingsvorm 
het beste past. 

We geven onze medewerkers de vrijheid om nieuwe 
samenwerkingen te initiëren. En we bekijken welke 
samenwerkingen we lokaal oppakken en wat beter 
regionaal past.

Ons doel:
Samen met onze 
partners versterken 
we het welbevinden 
van ouderen in
onze regio. 
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Samenwerken
in de regio.
We gaan waardevolle samenwerkingen aan
gericht op het versterken van de positie van
ouderen in onze regio. 

Daarvoor nemen we de elementen
hiernaast mee in onze rugzak »



We zijn
financieel gezond.

Oktober is financieel gezond nu en blijft dat in de 
toekomst. Hiervoor is het noodzakelijk om geen 
onverantwoorde risico’s te nemen en te investeren 
in de toekomst. Investeren doen we zowel gebalan-
ceerd in vastgoed als in technische en sociale innova-
ties, maar zeker ook in onze medewerkers. 

We gaan hierbij niet mee met de waan van de dag, 
maar investeren in ontwikkelingen die passen bij 
onze missie en visie. Zo blijven we een krachtige or-
ganisatie, die financiële tegenslagen kan opvangen. 

We zijn
betrouwbaar.

Oktober is een stabiele en betrouwbare organisa-
tie voor bewoners en cliënten, onze medewerkers, 
vrijwilligers en onze samenwerkingspartners. Dat 
betekent: we doen wat we zeggen en zeggen wat 
we doen. 

Bewoners en cliënten kunnen erop vertrouwen dat 
zij goede zorg en ondersteuning krijgen van onze 
medewerkers, nu en in de toekomst. Hierdoor zijn 
we een betrouwbare partner en kunnen we duurza-
me samenwerkingen aangaan gericht op het verbe-
teren van de zorg en ondersteuning voor de ouderen 
in de regio. 

In onze manier van werken staan mouwen opstro-
pen, afspraken nakomen, gezelligheid en gastvrij-
heid centraal. We staan achter onze medewerkers, 
waarvoor we een prettige en veilige werkomgeving 
bieden. 

We blijven bewegen om te
kunnen anticiperen op actuele 
ontwikkelingen.

Net als onze medewerkers blijven we ook als organi-
satie lenig en wendbaar. We staan open voor nieu-
we ontwikkelingen in de sector en kijken in hoeverre 
ze passen bij Oktober. We maken keuzes waarin we 
voorop willen lopen en waarin we meebewegen. Het 
vernieuwen van processen en het toepassen van 
technische en sociale innovaties door onze mede-
werkers zijn hierin speerpunten. 

We zijn in de toekomst gewend om met innovaties 
te werken. Dat betekent dat onze medewerkers 
goed meegenomen worden in de implementatie van 
nieuwe werkwijzen, domotica of technologie. 

We nemen beslissingen
voor de lange termijn.

Onze keuzes zijn gericht op een sterk Oktober nu, 
maar ook voor de toekomst. Dit betekent dat we na-
drukkelijk beslissingen nemen voor de lange termijn, 
waarbij ad hoc beslissingen worden vermeden. Onze 
Investeringen zijn gericht op de toegankelijkheid en 
continuïteit van zorg en welzijn voor ouderen. Daar-
bij zijn we gericht op het creëren van waarde voor 
onze bewoner en cliënt en medewerker. 

Ons doel:
Onze partners in
de regio zien ons 
als een toekomst-
bestendige en
betrouwbare
organisatie.
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We houden onze blik op de toekomst zodat we
kunnen blijven bestaan, nu en in de toekomst.
Zo bieden we zekerheid aan onze bewoners en
cliënten, medewerkers en partners.

Daarvoor nemen we de elementen
hiernaast mee in onze rugzak »

Toekomst-
bestendig
organiseren.
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Nawoord.
De input voor onze strategie voor de komende jaren is tot stand gekomen in samenwerking 
met de interne organisatie, de Ondernemingsraad, Verpleegkundige en Verzorgende Ad-
viesraad, Cliëntenraad, vrijwilligers en Raad van Toezicht en externe stakeholders zoals onze 
financiers, woningcoöperaties en gemeenten.

Wij danken eenieder heel hartelijk voor de inbreng en het enthousiasme waarmee we de 
verschillende gesprekken hebben gevoerd. Wij kijken er naar uit om in gezamenlijkheid de 
volgende stappen te zetten.
 
Hartelijke groet,

 
 Jessica Vogel Marion van Zoom
 Raad van Bestuur  Raad van Bestuur



jouw
verhaal,
onze
zorg. 
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