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Zorgdienstverlener Opella ondersteunt mensen op allerlei manieren, waarbij 

het zo zelfstandig mogelijk leven en wonen voorop staat. Ondanks eventuele 

beperkingen. Opella dringt zich niet op, maar levert ‘een kleine dienst’, die in 

het dagelijks leven op de achtergrond waarneembaar is. Opella kent een lange 

traditie van zorgen voor elkaar. Het is voor ons gewoon om met hart en ziel te 

gaan voor het welbevinden van onze klanten. We laten ons daarbij leiden door 

onze inspiratie, onze identiteit biedt hierbij houvast. We doen bijzondere dingen 

om het gewone – ondersteuning van mens tot mens - mogelijk te maken.

Op Weg naar 2020
BijZOnder en geWOOn
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Visie Op de samenleVing Op Weg naar 2020

samen met partners om de klant naar wens te ondersteunen. 
Omdat we goede en betrouwbare diensten bieden, kiezen 
mensen voor Opella. Het welbevinden van de persoon en 
zijn/haar omgeving is altijd het uitgangspunt in al het handelen.

We bevinden ons in een tijdperk van grote  veranderingen in de samenleving. geen crisis, maar 

een definitieve en ingrijpende verandering. ‘Vroeger’ komt niet meer terug. de gevolgen daarvan 

strekken zich uit tot ver na 2020. de verandering zelf  heeft enorme gevolgen, die onaangenaam 

kunnen zijn en onverwacht op ons af  kunnen komen. Het uiteindelijke resultaat in 2020, het jaar 

dat wij als ‘peildatum’ nemen, kan positief  zijn. Wij koersen er op dat in 2020 iedere burger kan 

deelnemen aan het samen doen in de samenleving, ongeacht beperkingen. niemand hoeft aan 

de kant te staan. mensen maken eigen, zelfstandige, keuzes in hun eigen buurt. dat is niet altijd 

makkelijk en eenvoudig, daarom kan Opella helpen met ondersteuning, diensten en zorg.
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Focus op ondersteuning en diensten

Waar professionele organisaties tot voor kort antwoord gaven 
op ‘alle’ vragen, ontwikkelen we ons nu naar het het bieden van 
ondersteuning en diensten als dat echt nodig is en zorg als het 
echt niet anders kan. De traditionele zorginstellingen maken 
daarom steeds meer plaats voor het bieden van ondersteuning 
en diensten  aan huis. Daarbij kan ook zorg worden geboden. 
Alles is er echter op gericht om zorg te voorkomen of van korte 
duur te laten zijn. Wonen en zorg zijn helemaal gescheiden,  
familie en buurtbewoners  in de wijk vormen een natuurlijke 
ondersteuning van mensen. Alleen als het echt niet anders 
kan, wonen mensen met 24-uurszorg in een kleinschalige 
beschermde woonomgeving.
In een wijk, met mensen van jong tot oud, komen chronische 
aandoeningen steeds meer voor. Mensen  maken gebruik van 
ondersteuning, diensten en zorg. Opella biedt dit zelf of werkt 

“Ik moet vaak een drempel over voordat ik hulp 

inschakel. Maar mijn zelfstandigheid is erg 

belangrijk voor me. Als ik die kan behouden met 

advies, ondersteuning en aanpassingen, is het me 

dat waard. Ik vind het een prettige gedachte dat ik 

hiervoor Opella kan bellen. Mijn zelfstandigheid 

staat voorop.”
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Zelfstandig

Wie hulp nodig heeft, doet een beroep op het eigen netwerk. 
Als zelfstandig functioneren tijdelijk niet mogelijk is, wordt advies 
gegeven. Door dat advies kunnen mensen een weloverwegen 
keuze maken in wat gewenst is aan ondersteuning, diensten 
of zorg. Uitgangspunt is dat de klant advies en uitvoering zelf 
betaalt, tenzij dat op basis van het inkomen niet mogelijk is. 

Gemeenten maken afspraken met organisaties, die persoonlijke 
adviezen betrouwbaar uitvoeren. Die uitvoering wordt gedaan 
door zelforganiserende teams in wijken en buurten. 

“Ik ben erg blij dat ik  door die ondersteuning 
thuis kan blijven wonen.” 

De (wijk)verpleegkundige van het team is de schakel tussen 
huisarts, ziekenhuis en organisaties. Zij regelt de complete 
ondersteuning aan de klant. Regelmatig wordt bekeken of de 
professionele hulpverlening nog nodig is of anders kan worden 
georganiseerd. Ook zorg in de laatste levensfase en revalidatie 
wordt in de wijk bij de klant thuis geboden. 

Financiering

Wie ondersteuning of lichte zorg nodig heeft, krijgt die van het 
eigen netwerk of koopt dit zelf in bij een organisatie naar keuze. 
Wie niet in staat is de ondersteuning, diensten of zorg  zelf 
te betalen, doet een beroep op de gemeente (zoals de Wmo). 
Medische zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraars. 
De AWBZ is er alleen voor een kleine groep mensen die in geen 
enkel opzicht zelfstandig kan wonen en leven.
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de drOOm Van Opella VOOr 2020
We werken vanuit onze kernwaarden: vertrouwen, erkenning, eerlijkheid en respect. 

Vertrouwen:   de basis voor elke relatie binnen Opella, of  het nu gaat om zorg en 

ondersteuning, samenwerking tussen collega’s of  de band tussen werkgever 

en werknemer.

erkenning:  zien wie de ander is en wat hij werkelijk nodig heeft.

eerlijkheid:  weten wat je aan elkaar hebt.

respect:  ieder mens is uniek. 

deze waarden zijn samen te vatten in Veerkracht: veerkrachtige organisaties zijn flexibel 

genoeg om te veranderen en hebben een stevige basis. Veerkrachtige organisaties 

weten wat ze willen en kunnen, zijn doelgericht en ondernemend. dat is wat Opella wil zijn. 

met elkaar maken we het verschil voor onze klanten. 
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Blijde en tevreden klanten

Klanten van Opella zijn mensen van alle leeftijden. De klant 
en zijn wensen zijn in alles het uitgangspunt. Bij Opella denken, 
kijken en werken we op basis van de vraag van de klant. 
De klant bepaalt en betaalt. Eventueel met een vergoeding 
van overheid of zorgverzekeraar. Opella biedt ondersteuning, 
diensten en zorg aan iedereen die daar om vraagt: oud of jong, 
rijk of minder rijk. Wat we bieden is van goed niveau; we bieden 

“De zorg is echt hartverwarmend. De klant is hier 

nog echt koning. Je moet houden van mensen om 

dit  werk te kunnen doen. En dat ervaar ik bij de 

medewerkers van Opella.”

extra’s als daar behoefte aan bestaat. We maken de klant vanaf 
het begin duidelijk wat we bieden en tegen welke prijs. 



 “Er is vrijheid om zelfstandig te werken en 

vertrouwen in mijn aanpak. Zo kan ik doen waar 

ik goed in ben: met rust en aandacht onze klanten 

bieden waar ze om vragen.” 
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professionele medewerkers en betrokken vrijwilligers

Medewerkers van Opella zijn verantwoordelijk voor hun eigen 
werk. Zij werken zoveel mogelijk zelfstandig. Ze kunnen zelf 
in overleg met de klant snel en vakkundig ondersteuning, 
diensten en zorg regelen. Er wordt weinig tijd besteed aan 
overleg en vergaderingen en de taken van een leidinggevende 
in het uitvoerende werk zijn tot het uiterste beperkt.  
Medewerkers werken met hun hart en vanuit hun profes-
sionaliteit. Zij zijn goed opgeleid en volgen blijvend scholing. 
Opella kent de arbeidsmarkt en weet voldoende nieuwe 
medewerkers te boeien en binden. Daardoor kunnen we de 
klant ondersteuning, diensten en zorg  bieden. 

Vrijwilligers zijn nauw betrokken bij een klant. Zij zijn mantel-
zorger, vriend, naaste of buur van een klant en maken deel 
uit van zijn leven. Waar nodig worden vrijwilligers door Opella 
ondersteund. 

Ondernemend

Opella kiest haar eigen koers, onafhankelijk van 
koerswijzigingen van de overheid. De vraag naar 
ondersteuning, diensten en zorg zal, hoe minimaal soms ook, 
immers altijd blijven en aan die vraag van de klant willen wij 
voldoen. Ondernemend betekent:
• Medewerkers zijn verantwoordelijk voor hun eigen werk.
•  Medewerkers van Opella en in het bijzonder 

leidinggevenden gaan voorop in veranderingen en 
verwijzen daarbij niet naar regels en belemmeringen van 
anderen binnen of buiten Opella. 

•  Opella is een bedrijf dat kansen zoekt en vindt en 
bedrijfsmatig werkt. 

•  Opella is als bedrijf zelf verantwoordelijk voor de resultaten 
die we willen bereiken. We zijn daarbij gericht op de klant 
en het voldoen aan de klantvraag.

“Soms zijn regels nodig om het werk te 

organiseren. En als het belemmerend werkt, wordt 

er bij ons in het team over gesproken. Zodra de 

gedachte ‘wat een onzin’ bij mij opborrelt, ga ik er 

achteraan en bedenk hoe het anders zou kunnen.”
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“We zien klanten van Opella als unieke mensen.”

identiteit

Opella heeft een duidelijke identiteit. We sluiten niemand 
uit, integendeel. Op grond van christelijke principes doen we 
ons werk en het stimuleert ons om elke klant als een uniek, 
waardevol mens te zien. Zo leren we luisteren naar de vraag 
van de klant, die lichamelijk, sociaal, psychisch en spiritueel 
kan zijn. We gaan met elkaar om op basis van gelijkwaardig-
heid. ‘Dichtbij’ en ‘samen’ maken we in de praktijk zichtbaar.  

gezond bedrijf

Opella is een normaal bedrijf, dat fi nancieel en economisch 
gezond is. We werken kleinschalig in zelfstandige teams. 
We werken duurzaam en regelarm. Organisatiedoelen worden 
goed afgewogen, beleidskeuzes zijn helder en we beschikken 
over managementinformatie en benchmarks.

Kwaliteit

Onze kwaliteit is aantoonbaar en controleerbaar. We gebruiken 
eenvoudige standaarden. De klant en de medewerker zijn 
nauw betrokken bij het formuleren van kwaliteit en het evalueren 
ervan. Het Opella servicepunt is het logistieke centrum, 
waardoor klanten eenvoudig gebruik kunnen maken van elke 
vorm van ondersteuning, diensten en zorg die nodig is. 

innovatie

Een bedrijf heeft alleen toekomst als het gericht is op 
ver nieuwing. De klantvraag verandert en Opella wil ook 
anticiperen op de toekomstige markt. Door veranderingen 
in subsidies is de toekomst onzeker. Duidelijk is dat het aantal 
ouderen toeneemt en dat de ondersteuning, diensten en zorg 
van Opella voor veel doelgroepen in de samenleving relevant 
zijn. Innoveren is geen toeval, maar een bewuste keuze. 

“Uiteindelijk blijft één ding altijd hetzelfde:

de klant staat centraal!”



Innoveren bij Opella richt zich zowel op het verbeteren van 
bestaande processen als op het  geheel  nieuw ontwerpen. 
Opella innoveert onder andere door professioneel projectmatig 
te werken. Innoveren leidt tot voortdurende verbetering van 
ons werk. Verregaande digitalisering ontlast medewerkers 
van administratieve lasten en geeft klanten en medewerkers 
adequate informatie. Technologie ondersteunt klanten bij het 
zelfstandig wonen.
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meer inFOrmatie

Wilt u naar aanleiding van dit ondernemingsplan meer weten over Opella? 

Kijkt u dan op www.opella.nl.


