
Missie
Nieuw Unicum bestaat om mensen met lichamelijke en cognitieve beperkingen 

ten gevolge van MS en andere aandoeningen een 

waardevol en betekenisvol bestaan te geven. 

Nieuw Unicum levert diagnostiek, multidisciplinaire behandeling, 
verzorging en begeleiding aan zowel haar bewoners als cliënten die nog thuis wonen. 

We dragen eraan bij dat zij zich 

gezien & gehoord voelen, 

zoveel mogelijk zelf regie kunnen nemen 

en van betekenis kunnen zijn. 

Visie
Ieder mens is anders en daarom geloven wij in de dialoog. 

De dialoog tussen medewerkers en cliënten, tussen medewerkers onderling, 
tussen medewerkers en naasten van de cliënten, 

tussen medewerkers en externe stakeholders, en alle andere denkbare varianten.  

Door in gesprek te blijven met elkaar:
o vinden we per individu een passende combinatie van de menselijke maat en specialistische kennis van zorg en 

ondersteuning; 
o stimuleren we multidisciplinaire samenwerking; 

o ontstaat de mogelijkheid om samen onze zorg en ondersteuning naar een hoger plan te brengen. 

Ambitie
Nieuw Unicum is dé leidende organisatie in Nederland voor mensen met ernstige 
lichamelijke en vaak cognitieve beperkingen als gevolg van MS of andere aandoeningen. 

We leveren Excellente Warme Professionele Zorg voor alle bewoners en cliënten die nog thuis 
wonen, binnen gezonde financiële kaders.

Strategie
Alles wat we doen draagt bij aan:

Tevreden bewoners & cliënten
Tevreden medewerkers

De €’s op orde
Onderscheidend door expertise van MS

DE UITDAGING
AMBITIE GEWENST 

RESULTAAT PROJECT 
RANDVOOR-
WAARDE

Legenda

Wat is de ambitie? Wat moeten we 
bereiken om de 
ambitie te 
realiseren? 

Welke 
uitdaging(en) 
willen we 
oplossen? 

Welke projecten 
lopen er per 
uitdaging? 

Waar houden we 
rekening mee? 



Pilot 
teamleiders

AMBITIE
Excellente

Warme
Professionele

Zorg

Tevreden
medewerkers

Tevreden bewoners & 
cliënten

€’s op orde Onderscheidend door 
expertise van MS

We zijn de beste werkgever om voor te werken. We bieden een fijne en veilige
plek om te wonen en te zijn.

We maken het mogelijk dat voor alle MS 
patiënten in Nederland optimale zorg, 

behandeling en begeleiding t.a.v. de gevolgen 
van MS toegankelijk is. 

We doen verantwoorde, duurzame
investeringen voor de toekomst.

We krijgen het geld binnen
dat nodig is om de juiste zorg
te leveren.

Er is een veilige en open cultuur waarin
iedereen mee kan denken en samen
worden we steeds beter.  

Eten & drinken draagt bij aan
het welzijn .

Goede dialoog tussen bewoners en medewerkers
en medewerkers onderling om zorg af te
stemmen op de behoefte.

Genoeg mensen op de juiste
plek, in de juiste rol .

Onze medewerkers
voelen dat ze het werk
kunnen doen waarvoor
ze in dienst zijn.

Mensen willen bij Nieuw 
Unicum (blijven) werken.

Een fijne woon- en werkomgeving, 
passend bij de veranderende clienten
populatie en toenemende 
duurzaamheids standaarden. 

We maken optimaal gebruik
van (groeps)meerzorg
aanvragen en hebben passende
individuele indicaties.

Fit voor 
het werk

Employer
branding

Ontzorg de 
zorg 

Warme & 
professionele 
Zorg sessies 

Eten & 
drinken 

Gezelligheid 
op de Brinck

Herken-
baarheid

Bezetting 
op orde

Project 
2020

Werkgroep 
HBO-V

1) Voldoet het aan de randvoorwaarden? 
2) Hoe draagt het bij? 

Veiligheid, betaalbaarheid, kwaliteit & 
duurzaamheid

Uitbreiden 
KV

Inspiratie

We voelen ons een team en 
leren van elkaar en anderen. 

Interne 
communicatie 
MS Expertise

We zijn trots op onze 
expertise. 

We bieden onze kennis en kunde aan onze 
intramurale cliënten én aan thuis- en elders wonende 
patiënten, hun mantelzorgers en zorg professionals in 
heel Nederland. 

Quick wins €
(meerzorg-
aanvragen)

Korte en lange 
termijn 
vastgoed 
strategie

De strategie in uitvoering… 

Gastvrijheid staat voorop. 

Strategisch 
programma

Mogelijkheden voor 
training & 
ontwikkeling.

Onze 
medewerkers 
voelen zich 
gewaardeerd

Communicatie: 
hoe houden we 
collega’s op de 

hoogte? 

Werkwijze 
functionerings-
gesprekken


