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Voorwoord
Reade bevindt zich in een competitieve markt  
die in een razend tempo blijft veranderen.  
Onze unieke positie hierin is niet langer vanzelf-
sprekend. Voor traditioneel functionerende  
zorgorganisaties zal binnen afzienbare tijd geen 
plaats meer zijn. Wij moeten veranderen als we 
onze positie willen behouden. Radicaal waar het 
moet, geleidelijk waar het kan. Daarvoor moeten 
patronen worden doorbroken, moet nieuwe  
energie worden aangewakkerd en moeten we 
wendbaarder worden om succesvol in te kunnen 
spelen op alle komende veranderingen. En dit  
allemaal in een context waarin onze financiële  
situatie verbeterd moet worden.

Dit strategisch beleidsplan is mede door cliënten en veel  
medewerkers uit alle hoeken en lagen van de organisatie tot 
stand gekomen. En dat maakt dit beleidsplan ‘van iedereen’.  
We hebben nu de gezamenlijke taak om onze ambities in  
de praktijk waar te maken. Samen naar maximaal resultaat.

Jos Buijs, voorzitter Raad van Bestuur
Toine Vogels, lid Raad van Bestuur
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Hier staan we voor
Wij stellen cliënten in staat hun 
mogelijkheden maximaal te 
benutten en de hoogst haalbare 
kwaliteit van leven te bereiken.

Hier gaan we voor
Iedereen in Groot-Amsterdam 
erkent ons als hét centrum voor 
revalidatiegeneeskunde en  
reumatologie.

Ons statement
Samen (van mogelijkheden) 
naar maximaal resultaat

Missie Visie
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Onze missie en visie hebben we aangescherpt en vereenvoudigd.

Vertrek- en eindpunt



Onze zorg- en 
organisatie- 
processen zijn 
doelmatig.

Iedere medewerker 
vernieuwt om de 
klantwaarde  
te verhogen. Er  
is ruimte voor  
experimenteren.

We zijn flexibel en 
kunnen succesvol 
anticiperen op  
de roerige buiten-
wereld. Wat we doen, 

niet doen en doen 
in samenwerking 
is voor iedereen 
duidelijk, in- en 
extern.

We werken  
samen, over de 
eigen muren en 
de muren van de 
organisatie heen.

Rode draad
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Deze rode draad heeft mede geleid tot de  
strategische keuzes voor de aankomende  
drie jaren.

Groot-Amsterdam 
weet dat wij hét 
centrum zijn voor 
revalidatie en  
reumatologie.
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Deze kernthema’s zijn leidend 
in al onze activiteiten. 

Positie kiezen 
en profileren

Vernieuwen

Zorg- en 
organisatieprocessen

Vitaliteit

Missie Visie

De kernthema’s



Accenten
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Positie kiezen en profileren

•   We worden erkend als hét centrum voor revalidatiegeneeskunde en 
reumatologie in Groot-Amsterdam.

•   Iedereen weet wat we doen, niet doen, doen in 
samenwerking en waar we uniek in zijn.

•   Er is voldoende instroom van de juiste 
cliënten.

•   Medewerkers en cliënten zijn 
ambassadeur voor Reade.

•   Onze huisvesting is in lijn 
met ons imago en onze 
identiteit.

Vernieuwen

•   Elk jaar neemt het aantal 
nieuwe en/of vernieuwde  
producten, diensten en  
wetenschappelijke publicaties toe.

•   Elk jaar worden ideeën van medewerkers 
- uit alle hoeken en lagen van de organisatie - 
tot uitvoer gebracht, zorg en aanvullend op de zorg.

•   Vernieuwing richt zich op verhoging van de klantwaarde,  
organisatie-efficiency en veiligheid.

Zorg- en organisatieprocessen

•  Onze zorgportfolio is financieel rendabel. Uitkomsten worden gemeten.
•  Alle stappen in onze processen hebben klantwaarde.

•  Ict is in alle zorg- en kritieke organisatieprocessen  
effectief ingezet.

•   De doelmatigheid van onze behandelin-
gen is vergroot doordat cliënten meer 

regie hebben.
•   Kritieke projecten zijn afde-

lings- en divisie-overstijgend 
opgestart en uitgevoerd.

Vitaliteit

•  We zijn wendbaar en kunnen  
ons succesvol aanpassen aan in-  

en externe omstandigheden, mede door 
het aangaan van samenwerking.

•  We ‘Doen en Leren’ door te doen.
•  We zijn financieel gezond. 

•  Onze capaciteit is in balans met de marktvraag.
•   Iedereen draagt proactief bij aan de verhoging van onze
          kwaliteit en is zich steeds bewust van een veilige omgeving.
•  Gezonde voeding krijgt een centrale plaats in onze zorg en dienstverlening.
•  De medische professie is nauw betrokken bij de ontwikkeling
   van beleid en de bedrijfsvoering.

Positie kiezen 
en profileren

Vernieuwen

Zorg- en 
organisatieprocessen

Vitaliteit

Missie Visie



Wij bieden onze zorg zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van de cliënt volgens het principe ‘dichtbij 
als het kan, centraal als het moet.’ Daartoe bieden wij zorg op onze twee hoofdlocaties en in tal van algemene 
ziekenhuizen, gespecialiseerde kinderdagcentra en scholen voor speciaal onderwijs. Met verzorgings- en 
verpleeghuizen en GGZ werken wij intensief samen. Om de terugkeer naar de eigen leefomgeving zo gemakkelijk 
mogelijk te maken, bieden we naast onze medische zorg aanvullende diensten en investeren we in het 
verbeteren van alle belevingsaspecten rondom de zorg.

Onze cliënten krijgen zoveel mogelijk ruimte om de regie te voeren over hun eigen behandelproces, 
wat positief bijdraagt aan de doelmatigheid van onze behandelingen. We werken systematisch aan de 
kwaliteit en veiligheid van onze zorg en meten structureel de uitkomsten, zodat we onze resultaten kunnen 
beoordelen en verantwoorden.

Op gebied van wetenschappelijk onderzoek onderscheiden wij ons (inter)nationaal. Hierbij werken 
we zeer intensief samen met ondermeer de Amsterdamse academische centra. 

We zijn een opleidingsinstelling voor onder andere reumatologen, revalidatieartsen en GZ-psychologen. 
Ook spelen we een belangrijke rol bij de opleiding van huisartsen en de nascholing van zorgprofessionals. 
Stagiaires van tal van opleidingen kunnen kennis en ervaring bij ons opdoen.
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In Groot-Amsterdam zijn we hét centrum voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie. Op basis van de  
mogelijkheden en wensen van de cliënt leveren we de juiste zorg op het juiste moment, volgens de allerlaatste 
wetenschappelijk inzichten. Wij zorgen ervoor dat de cliënt de fases - van bezoek aan de huisarts of ziekenhuis-
opname tot en met maximale participatie in de maatschappij – soepel doorloopt. 

Reade zorgvisie 
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Zorgvisie revalidatie
Cliënten van alle leeftijden met een medisch-specialistische revalidatie-indicatie, 
van hoog- tot laagcomplex, zijn bij ons aan het juiste adres. Zij krijgen de juiste 
zorg, op het juiste moment en op de juiste plaats, van een deskundig interdiscipli-
nair behandelteam. 

We werken nauw samen met onze ketenpartners volgens de principes van ‘stepped care’. Daarom  
bieden of adviseren we, in goed overleg met de cliënt, de meest doelmatige behandeling die mogelijk  
is gezien de aard en ernst van de aandoening. 

Klantgerichtheid, expertise, samenwerking en daadkracht zijn kenmerkend voor zowel de behandeling, 
als de logistiek en de organisatie. We streven naar een vlekkeloos en zo eenvoudig mogelijk logistiek 
proces, van aanmelding tot en met nazorg.  

We bieden ‘Parels’ aan, onderscheidende behandelingen waarin we expert zijn. Onze Parels zijn Handen, 
Lopen, Zitten, Jongeren, Ervaringsdeskundigen en Sport, leefstijl en preventie. 

Reade Revalidatie heeft een vooraanstaande positie in wetenschappelijk onderzoek en innovatie en 
werkt nauw samen met VUmc, VU Bewegingswetenschappen en AMC. We hebben 3 onderzoekslijnen: 
Neurorevalidatie, Dwarslaesie en aangepast sporten, en Pijn en reumarevalidatie. De focus ligt op het 
transparant maken en verbeteren van de kwaliteit van de behandeling. De systematische zorgevaluatie, 
waarin we landelijk voorop lopen, is hierbij een belangrijk middel. Deze vooraanstaande positie  
gebruiken we niet alleen om de eigen behandeling continu te verbeteren, maar ook om als  
netwerkregisseur kennis te delen zodat cliënten een hogere kwaliteit van zorg krijgen. 
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Door het geïntegreerde aanbod van 
revalidatie, orthopedie, neurologie, 
plastische chirurgie, kindergeneeskunde,  
de apotheek en paramedische disciplines, 
kunnen volwassenen en kinderen met 
een reumatologische aandoening 
gebruikmaken van een compleet en 
samenhangend pakket van diagnostiek, 
medicamenteuze behandeling en 
revalidatie volgens het one-stop-shop 
principe. We zijn onderscheidend in de 
combinatie van zorg, wetenschappelijk 
onderzoek, onderwijs en goede 
zorglogistiek, en zijn een topreferent 
centrum met een zorgaanbod dat het hele 
spectrum van aandoeningen bestrijkt. 

Onze reumatologische expertise kent twee hoofd-
doelgroepen: Inflammatoire en Niet-inflammatoire 
reumatische aandoeningen, waaronder artrose. We 
streven naar excellente zorg voor alle doelgroepen 
en specialisatie op inflammatoire aandoeningen en 
comorbiditeit. We hebben specifieke aandacht voor 
preventie en vroege onderkenning, en willen autoriteit 
zijn in Nederland op het gebied van reumatoïde artritis, 
de ziekte van Bechterew en artritis psoriatica. 

We zorgen voor een minimale toegangstijd en kennen 
snelle zorgpaden en korte diagnosetrajecten, zodat er 
geen of minimale wachttijden zijn. Verwijzers kunnen 
direct en snel bij ons terecht. Reade Reumatologie 
streeft naar een brede instroom van cliënten en 
zorg-op-maat onder het motto ‘dichtbij als het kan, 
centraal als het moet’.

Zorgvisie reumatologie
Wij definiëren de grenzen van het vak aan de hand 
van het kader gesteld door de Nederlandse  
Vereniging van Reumatologie. De reumatoloog stelt 
de diagnose, is verantwoordelijk voor het zorgtra-
ject en coördineert de inzet en activiteiten binnen de 
afgesproken behandeling. De reumaconsulent geeft 
voorlichting, begeleiding en advies en heeft een  
belangrijke signalerende rol. 

Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs zijn geïn-
tegreerd in het zorgaanbod. We behandelen grote 
cliëntgroepen op specifieke terreinen. Dit biedt mo-
gelijkheden tot cliëntgebonden en zorg-gerelateerd 
onderzoek. Onze wetenschappelijke focus leggen we 
op drie onderzoekslijnen: Geneesmiddelen doseren 
en effect beoordelen, Vroege reumatoïde artritis en 
Cardiovasculaire comorbiditeit. Hiernaast bestaat de 
osteoartritis-onderzoekslijn die met het revalidatie-
onderzoek is verbonden.  



Positie kiezen 
    en profileren
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Om onze positie in de markt te behouden, zijn 
keuzes noodzakelijk. In wat we doen, niet doen 
en doen in samenwerking. In cliëntgroepen 
waar we ons primair op willen richten. Daar-
naast moeten we onze unieke meerwaarde 
helder formuleren. Voor cliënten moet duidelijk 
zijn wanneer en waarom ze voor Reade moeten 
kiezen. Voor verwijzers is het duidelijk wanneer 
en waarom ze naar ons moeten verwijzen.  

Elke medewerker moet deze meerwaarde actief  
uitdragen. Het creëren van een sterk merk begint bij  
onszelf. We investeren daarom specifiek in het opleiden  
van medewerkers tot ambassadeurs voor onze  
organisatie, producten en diensten.



Sturen en verantwoorden op kostprijs 
en doelmatigheid is van levensbelang. 
Om de (kosten)efficiency te verbeteren, 
gaan we onze processen herontwerpen. 
Deze zijn efficiënt als alle stappen in 
het proces daadwerkelijk toegevoegde 
waarde hebben voor de klant. Een 
effectieve inzet van ict is hierbij onmisbaar. 
Ook is een afdelingsoverstijgende 
(integrale) benadering van groot belang. 
We gaan samen, vanuit een gedeelde 
verantwoordelijkheid, met gebruikmaking 
van elkaars kracht en expertise, op 
zoek naar het optimaliseren van de 
doelmatigheid. 

Het is vanzelfsprekend dat:  
• onze zorgportfolio financieel rendabel is;
• cliënten invloed hebben op de inhoud en de 

organisatie van onze zorg;  
• de uitkomsten van zorg worden gemeten om 

resultaten te beoordelen en te verantwoorden.

Wij willen excelleren 

op de medische 

uitkomsten én beter 

presteren op kosten, 

snelheid en service.
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Zorg- en organisatieprocessen



(Eigen) wetenschappelijk onderzoek blijft 
een basisingrediënt voor onze kwalitatief 
hoogwaardige zorg en verbetering en  
vernieuwing van ons aanbod. Dit is onlos-
makelijk verbonden met onze ambitie. 

Maar vernieuwen gaat verder dan alleen weten-
schappelijk onderzoek. Wij faciliteren medewerkers 
en afdelingen die creatief kijken naar vernieuwing 
van het aanbod of de wijze van werken. Dit vanuit de 
wetenschap dat 80% van alle succesvolle ideeën op 
de werkvloer ontstaat.

Beleving 
Onze aandacht blijft ook uitgaan naar 
verbetering van de belevingsaspecten 
rondom de zorg. Factoren zoals kwali-
teit van de omgeving, extra services en 
warm persoonlijk contact bepalen  
namelijk voor een belangrijk deel de 
klanttevredenheid.

Leren van elkaar
Wij weten wat er om ons heen gebeurt en hebben  
buitengewone interesse in succesvolle organisaties buiten 
de zorg. Succesvolle externe concepten die toegevoegde 
waarde hebben voor onze organisatie adopteren we.
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Vernieuwen



Vitaliteit
Onze slagkracht moet worden 
vergroot. De tijd van nog meer 
plannen maken is voorbij. Het is 
nu vooral een kwestie van doen. 
Een hogere mate van flexibiliteit 
en wendbaarheid is nodig om  
ons steeds succesvol aan te  
kunnen passen aan de externe 
omstandigheden. Een gezonde  
in-, door- en uitstroom van  
medewerkers is hierbij een van  
de kritische succesfactoren. 
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Onze medewerkers zijn gezond, gemotiveerd  en productief, hebben de juiste kwaliteiten en 
blijven zich ontwikkelen. Duurzame inzetbaarheid is het vermogen van een medewerker om 
toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren. 
Wij sturen actief op flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid, zodat medewerkers nu en in de 
toekomst een diversiteit aan werkzaamheden en functies adequaat kunnen vervullen. 

Onze capaciteit is zowel kwalitatief als kwantitatief in balans met de marktvraag en al 
onze activiteiten dragen maximaal bij aan het behalen van de organisatiedoelstellingen. 

Medisch specialisten zijn medeverantwoordelijk voor het beleid, de bedrijfsvoering en de 
productiedoelen. Zij worden hierbij proactief ondersteund door de staf- en ondersteu-
nende afdelingen.

We zijn financieel gezond en onze vermogenspositie is versterkt door een aanzienlijke 
toename van het eigen vermogen.

Ons leiderschap richt zich meer dan ooit op het inspireren, motiveren en in beweging 
brengen van medewerkers om de gemeenschappelijke doelen te behalen. Individuele 
groei en ontwikkeling blijven we stimuleren en faciliteren.

1
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Vanuit de gedachte ‘van ziekte bestrijden naar gezondheid bevorderen’ krijgt gezonde 
voeding een centrale plaats in onze zorg en dienstverlening.6



Ik doorbreek oude patronen.
Ik werk samen, ook 
buiten mijn afdeling, en 
maak maximaal gebruik 
van alle kennis in de  
organisatie.

Ik weet wat er speelt in 
de markt en anticipeer 
hierop.

Ik ga altijd voor het hoogst 
haalbare, in een gezonde 
kosten-batenverhouding.

Ik ben trots op mijn 
organisatie en laat dit 
de hele wereld weten.
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Ons DNA



Met plezier
  Ik bezorg iedereen 
 een glimlach.

Klantgericht
Ik overtref de 
klantverwachtingen.

Professioneel
  Ik zorg dat ik altijd de juiste 
kennis en vaardigheden heb.

Vernieuwend
  Ik durf nieuwe wegen in te 
slaan en te experimenteren.

Van kernwaarden 
naar concreet gedrag
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