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Ruimte om het eigen leven te leiden 

Strategieplan 2019 – 2022 / Kaderbrief 2020

Inleiding
Het strategieplan voor de jaren 2019-2022 en de kader-
brief 2020 pakten we – geheel in lijn met onze kernwaarde 
‘Samen’ – op met het managementteam (MT), de raad van 
toezicht, een vertegenwoordiging van de cliëntenraad, de 
ondernemingsraad, de verpleegkundige adviesraad en me-
dewerkers vanuit onze hele organisatie.
Met gepaste trots presenteren we het eindresultaat van dit 
samenwerkingsproject: het strategieplan 2019-2022 Ruimte 
om het eigen leven te leiden en de kaderbrief 2020. Het docu-
ment is de afronding van een mooi proces. Tegelijkertijd is 
het een start en een kompas: voor het bieden van nog meer 
kwaliteit aan cliënten en bewoners, voor het creëren van een 
plek waar het prettig werken en ontwikkelen is en voor het 
bouwen aan een toekomstbestendige zelfstandige organisa-
tie op humanistische grondslag.

Ik wens u veel leesplezier!

Carolien Koning
Bestuurder Zorggroep Reinalda

Missie Reinalda
Zorggroep Reinalda is een lokaal opererende zorgorganisa-
tie die mensen ondersteunt om zo zelfstandig mogelijk een 
aangenaam en betekenisvol leven te leiden. Van oorsprong 
hebben wij onze wortels in het humanisme. Daarom zijn to-
lerantie, respect, autonomie en eigen verantwoordelijkheid 
belangrijke waarden voor ons.

Visie Reinalda
Wij werken persoonsgericht, ondersteunen de eigen regie-
voering van onze cliënten (en hun naasten) en bieden onze 
ondersteuning op een manier die volgens de cliënt bijdraagt 
aan zijn of haar kwaliteit van leven. Dat doen wij binnen 
onze mogelijkheden, waarbij we professionele kaders en 
een gezonde bedrijfsvoering verenigen met liefdevolle zorg.

Wij creëren een fijne werkplek voor medewerkers en vrijwil-
ligers. Die geven persoonlijke, op maat gesneden zorg- en 
dienstverlening en denken in mogelijkheden. Wij staan voor 
de kwaliteit van onze dienstverlening en de toegankelijkheid 
van ons aanbod.
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Wij leveren op ondernemende wijze een bijdrage aan sa-
menhangende zorg en welzijn in de buurten waar we actief 
zijn. Dat doen wij samen met anderen. Wij zijn een professi-
onele partner voor iedereen die met ons werkt: cliënten en 
hun naasten, verwijzers, samenwerkingspartners, colle-
ga-organisaties, financiers, (rijks)overheid en onze medezeg-
genschapsorganen. Wij doen wat wij zeggen en zeggen wat 
wij doen.

Kernwaarden: TOPPS
 → Tolerant: cliënten, zijn of haar naasten, collega’s (zowel 

medewerkers als vrijwilligers) en bezoekers hebben res-
pect voor elkaar. Bij ons mag je zijn wie je bent, binnen 
de kaders en afspraken die we met elkaar maakten.

 → Oplossingsgericht: wij zijn creatief, zetten onze woor-
den om in daden en denken in mogelijkheden.

 → Persoonlijk: tijdens zorg- en andere contactmomenten 
hebben wij onverdeelde aandacht voor de cliënt. Het 
ondersteunen van de eigen verantwoordelijkheid van 
de cliënt staat daarbij centraal.

 → Professioneel: wij zijn betrouwbaar en hebben kwali-
teit van zorg- en dienstverlening hoog in het vaandel. 
Medewerkers ontwikkelen zich, groeien mee met 
veranderingen in de binnen- en buitenwereld en dragen 
hiervoor verantwoordelijkheid. We ondersteunen 
medewerkers hierbij op een persoonsgerichte manier. 
Medewerkers zijn aanspreekbaar op hun handelswijze 
en de keuzen die zij maken.

 → Samen: wij werken op een prettige en professionele 
manier met elkaar samen: zowel binnen als buiten de 
organisatie.

Waar zijn we trots op?
Medewerkers

 → Onze collega’s doen dag in dag uit hun uiterste best om 
alles zo goed mogelijk te regelen voor de cliënt.

 → De bezetting van de intramurale capaciteit is uitste-
kend.

 → Het afscheid van het Polderhuis verliep zonder boven-
talligheid van medewerkers. Doordat medewerkers 
flexibel waren en bereid over te stappen naar een ande-
re werkgever of team. Chapeau!

 → Het lukt ons jonge medewerkers – leerlingen na oplei-
dingstijd – aan ons te binden, waaronder ook relatief 
veel mannelijk zorgpersoneel. Dit komt onze diversiteit 
ten goede.

 → De samenwerking met Stichting SIG – een kleinschalige 
professionele organisatie voor mensen met een be-
perking en/of autismeverwante stoornis in Midden- en 
Zuid-Kennemerland – verloopt goed, dankzij het aan-
passingsvermogen van onze medewerkers. Zo kunnen 
we cliënten van de SIG een fijne dagbesteding bieden. 
Ze werken mee in ons restaurant, de koffiecorner en 
elders in het Reinaldahuis.

 → We maakten creatieve plannen om nieuwe medewer-
kers aan te trekken en om bestaande medewerkers 
meer uren, een andere functie of een extra rol te geven. 
Hiervoor gebruikten we de zogenaamde kwaliteitsgel-
den. Ook herplaatsten we medewerkers met hulp van 
de kwaliteitsgelden.

 → Meer flexibilisering in werkplekken leidt tot een betere 
benutting van de kantoorruimte. Meer medewerkers 
kunnen in het Reinaldahuis werken. En tijdens het wer-
ken op kantoor ontstaat meer contact tussen medewer-
kers van verschillende afdelingen.

 → Onder begeleiding van Adviestalent werken focusgroe-
pen aan een flexibeler inzet van personeel.

 → Onderdeel van het flexibel werken zijn de ‘multifuncti-
onele aanlandplekken’ op de zorgafdelingen. Hier kun-
nen medewerkers hun administratieve werkzaamheden 
doen terwijl ze makkelijk vindbaar zijn voor cliënten en 
familie. Voor het ontbijt en de lunch bieden we hier een 
broodbuffet aan cliënten. De zorgkantoortjes transfor-
meren we in spreekkamers. Veel vernieuwing dus in de 
dagelijkse processen!

 → We hebben meer grip op het verzuim dankzij speciale 
trainingen en de inzet van een verzuimcoach. We zien 
een dalende trend.

 → Naast onze medewerkers zetten ruim 170 vrijwilligers 
zich belangeloos in voor het welbevinden van onze 
cliënten. Helemaal top!

 → We ondertekenden een intentieverklaring voor samen-
werking met Sint Jacob, Zorgbalans en Kennemerhart.

Organisatie

 → De organisatie laat bij alle veranderingen een grote 
veerkracht zien. Mensen werken goed samen, bijvoor-
beeld in projecten. Veel mensen tonen een sterke wil 
om er samen het beste van te maken, ook wanneer 
de omstandigheden moeilijk zijn. Heel erg bedankt 
allemaal!

 → Door de verplaatsing van de dagbesteding van het Pol-
derhuis naar het Reinaldahuis kunnen we het restau-
rant en andere ruimtes nu beter benutten.

 → Door kritisch te blijven kijken of indicaties passend 
zijn bij de zorgvraag is ons aandeel cliënten met ZZP 4 
structureel lager dan voorheen.

 → Collega’s pakken kansen om zich te ontwikkelen en 
een bijdrage aan de organisatie te leveren. Voorbeel-
den zijn verpleegkundigen met focus op kwaliteit, 
on-the-job-begeleiders, teamcoaches, teammanagers 
die voor een groot deel uit de eigen organisatie komen, 
verpleegkundig specialisten. Hierdoor kunnen we blij-
ven groeien en ontwikkelen.

 → De projectleider, de projectgroep en andere betrokken 
medewerkers volgen in het belang van de organisatie 
volhardend de weg naar aansluiting bij Carante Groep. 
Die weg verloopt soms best hobbelig. Er komt dus veel 
doorzettingsvermogen aan te pas.
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 → De samenwerking met onze VVT-collega’s in CAZHEM – 
dat nu 24/7 ‘draait’ – biedt huisartsen, ziekenhuizen en 
vooral onze doelgroep snel duidelijkheid waar iemand 
bij spoed terechtkan.

 → We nemen deel aan 6 projecten vanuit regionale 
transitiegelden. Ook werken we regionaal samen in een 
project om Zuid-Europese verpleegkundigen aan te 
trekken en in het creëren van observatiebedden in de 
eerste lijn.

 → We maakten een nieuwe website met een frisse uitstra-
ling. Neem een kijkje op www.zorggroepreinalda.nl!

 → We hebben een betrokken Raad van Toezicht die ver-
binding houdt met de organisatie, bijvoorbeeld door 
werkbezoeken af te leggen en bij bijzondere gelegenhe-
den aanwezig te zijn.

 → Medewerkerslunches en dialoogdiners met familie ver-
groten de dialoog tussen de bestuurder en medewer-
kers en familieleden. Er is veel animo voor de lunches 
en de diners.

Wat is onze uitdaging?
Binnen onze kaders en de uitdagingen in de wereld om ons 
heen willen we in een aantal jaren stapsgewijs toewerken 
naar verdere professionalisering en toekomstbestendigheid 
van de organisatie. De volgende doelstellingen staan cen-
traal. Zorggroep Reinalda is: 

 → voor bewoners en cliënten een plek waar de eigen 
regie en kwaliteit van bestaan centraal staan.

 → voor medewerkers en vrijwilligers een fijne plek om te 
werken.

 → slim georganiseerd en een financieel gezonde organi-
satie.

 → een professionele en betrouwbare samenwerkings-
partner.

Welke externe 
ontwikkelingen raken ons?
De wereld om ons heen heeft invloed op wat wij kunnen en 
moeten doen. Wat zijn de ontwikkelingen? En welke gevol-
gen hebben ze voor onze strategie?

 → De – in eerste instantie negatieve – publiciteit over ver-
pleeghuiszorg resulteerde uiteindelijk in politieke aan-
dacht voor de sector én in extra middelen in 2017 en 
2018 (ophoging tarieven). Ook het regeerakkoord biedt 
de komende jaren financiële ruimte. Verpleeghuizen 
kunnen aanspraak maken op extra geld met kwaliteits-
plannen voor meer zorg en aandacht voor de cliënt.

 → Het beleid van de overheid is gericht op langer thuis-
blijven. Met volledig pakket thuis (VPT) en/of modulair 
pakket thuis (MPT) zien zorgkantoren kansen om steeds 
meer klanten Wlz-zorg thuis te laten ontvangen. Dit 
leidt tot een verminderde toegang tot de intramurale 

Wlz en een toename van het beroep op bijvoorbeeld het 
product ELV.

 → Zorgverzekeraars kijken in hun contracten steeds 
nadrukkelijker naar de omvang van de organisatie en 
de bestaande ketenafspraken.

 → Cliënten hebben complexere zorgvragen (thuis en in 
het verpleeghuis). De deskundigheid van medewerkers 
sluit hier niet altijd naadloos op aan.

 → Professionals doen een toenemend beroep op man-
telzorgers en vrijwilligers en maken gebruik van nieuwe 
technologische ontwikkelingen.

 → De belangstelling om vrijwilliger te worden is groot. 
Wel zien we een toename van vrijwilligers met een 
‘rugzakje’, ofwel vrijwilligers met extra begeleidingsbe-
hoefte. Daarnaast neemt de mantelzorgdruk toe, óók 
in het leven van onze vrijwilligers.

 → Door de omslag van aanbodgestuurde naar vraagge-
stuurde zorg komt de cliëntwens steeds nadrukkelijker 
centraal te staan.

 → Ontregelde zorg: de aandacht voor het verminderen 
van administratieve lasten is al merkbaar.

 → Zorgorganisaties moeten met elkaar concurreren, 
maar óók samenwerken om de zorg zo soepel mogelijk 
te laten verlopen.

 → Het uitgangspunt van kwaliteit van zorg verschuift: 
van focus op zorg en ziekte naar focus op veerkracht, 
functioneren en eigen regie. Dat betekent uitgaan van 
de mogelijkheden van de cliënt en zijn of haar netwerk 
en die ondersteunen.

 → Door secularisering ontstaat een andere behoefte aan 
zingeving. De discussie over voltooid leven is actueel.

 → Familieparticipatie is steeds gangbaarder en wense-
lijk. Tegelijkertijd blijft het een uitdaging om familie op 
een goede manier en in de juiste mate te betrekken.

 → Het aantal cliënten in de regio groeit. Het aantal 
cliënten met psychogeriatrische (pg) problematiek 
stijgt harder dan het aantal cliënten met een somati-
sche zorgvraag. Cliënten met pg-problematiek hebben 
gemiddeld een langere verblijfsduur.

 → Naar verwachting neemt de vraag naar geclusterd 
wonen of andere geschikte, nieuwe woonconcepten en 
wooninitiatieven toe in de regio.

 → De krapte op de arbeidsmarkt neemt nog verder toe. 
Dit komt door het relatief grote aantal ouderen (55+) 
dat in de zorg werkt en uitstroomt, door de toename 
van de vraag naar zorg door de vergrijzing en door de 
complexere zorgvraag. Er is krapte in zowel kwalitatief 
als kwantitatief opzicht.

Onze kaders en kenmerken 
geven richting aan ons 
handelen

 → Onze organisatiekenmerken zijn: kleinschalig, een me-
dewerkersbestand van ongeveer 400 medewerkers en 
170 vrijwilligers, 300 cliënten en 2 locaties in specifieke 
wijken (de postcodes 2012 en 2033).



Strategieplan 2019 – 2022 / Kaderbrief 2020 4 / 12

 → In onze meerjarenbegroting gaan we uit van een groeis-
cenario.

 → Sinds 13 januari 2017 geldt het Kwaliteitskader Ver-
pleeghuiszorg. Het kwaliteitskader bevat kwaliteitsnor-
men op 8 domeinen en een duidelijke visie over samen 
leren en verbeteren.

 → Optimale zorg gaat over verschillende domeinen en 
financieringsvormen heen. Zo heeft de gemeente 
Haarlem beleid voor de Wmo en hebben wij te maken 
met 7 verschillende zorgverzekeraars voor GRZ, ELV en 
wijkverpleging, met ieder specifieke eisen voor zorg-
contractering. Zorgkantoor Zilveren Kruis gaat over de 
Wlz. Sinds 2018 zijn voor de Wlz niet langer de produc-
tieafspraken leidend, maar het principe ‘geld volgt de 
cliënt’ en de aandacht voor onafhankelijke cliëntonder-
steuning.

 → Ook het professionele kader – artsen, verpleegkun-
digen, verzorgenden en paramedici, ondersteuning, 
bestuur en management (zorgbrede Governance Code) 
– geeft richting aan ons handelen.

 → Bestaande keurmerken brengen kaders met zich mee, 
zoals HKZ, het NOV-keurmerk en De Roze Loper.

Ontwikkelingen binnen onze 
organisatie

 → Teams hebben een beperkte zelfstandigheid en beperk-
te eigen regie, onder andere op scholing. Met krachtge-
richt werken zetten we nu in op het vergroten daarvan.

 → We pakken kansen om te leren en te ontwikkelen, 
bijvoorbeeld door nieuwe functies te creëren met de 
kwaliteitsgelden.

 → We werken aan een verdere digitalisering van zorg en 
meer gebruik van zorgtechnologie.

 → Net als andere organisaties in onze regio hebben we 
een hoge doorstroom van medewerkers.

Op de Strategiekaart 2019-2022 (zie volgende pagina) staan 
onze doelstellingen. Vervolgens lichten we de keuzes toe. 

“Een organisatie-
verandering kietelt 
het leerproces”
Eric Luder, verpleegkundige revalidatie en 
preventiemedewerker
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Groei en innovatie van zorgaanbod

Groei WLZ intramuraal 30% 
+ groei extramuraal

Meer tijd voor zorg en welzijn

Financieel gezond
Passende huisvesting 

voor mensen met ernstige 
psychogeriatrische problematiek 

en overige uitbreiding

Duurzame 
inzetbaarheid

Toekomstbestendige 
technologie

Regie op eigen 
ontwikkeling

Duurzaamheid als 
vanzelfsprekend 

principe
Krachtgericht werken

Organisatie gereed 
voor inzet domotica

Formatie op orde 
(kwalitatief en 
kwantitatief)

Betere benutting  
zorgaanbod VPT en ZZP

Voortdurende kwaliteitsverbetering 
door lerende organisatie

Innovatie i.s.m.  
andere partijen

Uitbreiding ELV (palliatief) 
en GRZ

Verkenning  
behandeling 1e lijn

Actieve buurtfunctie en 
levendige omgeving

Open structuur:  
vrijheid en autonomie

Meest aantrekkelijke 
zorgwerkgever in de regio

Zelfstandigheid behouden 
door samen te werken

Zorg- en dienstenaanbod

Strategische ambitie

Cliëntwaardepropositie

Interne processen

Financieel Huisvesting, ITC en Innovatie Medewerkers en cultuur

Tolerant Oplossingsgericht Persoonlijk 
Professioneel Samen

Strategiekaart 2019 – 2022
Zorggroep Reinalda ondersteunt mensen om zo zelfstandig 
mogelijk een aangenaam leven te leiden. Wij hebben onze wortels 
in het humanisme, waardoor tolerantie, respect, autonomie en 
eigen verantwoordelijkheid belangrijke waarden voor ons zijn.
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Strategische ambitie
Welke (belangrijkste) einddoelen hebben wij in 2022 bereikt?

 → Dankzij krachtgericht werken hebben onze mede-
werkers meer zelfstandigheid en eigen regie op hun 
loopbaan en scholing (zie Ontwikkelingen binnen onze 
organisatie).

 → We leveren vaker VPT aan mensen die langer thuis 
blijven wonen (zie Welke externe ontwikkelingen raken 
ons?).

 → We gebruiken de kwaliteitsgelden, die door de politieke 
aandacht vrijkomen (zie Welke externe ontwikkelingen 
raken ons?).

 → We hebben aandacht voor de formatie en houden deze 
op orde, ook met oog op de steeds complexere zorgvra-
gen (zie Welke externe ontwikkelingen raken ons?).

 → We zijn een aantrekkelijke werkgever. Zo bieden we het 
hoofd aan de krapte op de arbeidsmarkt en kunnen 
we ons eigen aanbod en de kwaliteit handhaven en 
verbeteren.

Groei en innovatie zorgaanbod

Wij willen ons intramurale zorgaanbod minimaal 30% laten 
groeien om onze positie in de (regionale) markt te behou-
den en zorg volgens onze missie en visie te kunnen blijven 
leveren.

 → We groeien mee met het marktaanbod en benutten de 
bestaande vraag volledig.

 → We vernieuwen ons aanbod samen met nieuwe en 
bestaande regionale partners. Daarbij oriënteren we 
ons nadrukkelijk op een aanbod voor de doelgroep 
kwetsbare ouderen. Dat zijn ouderen die zelfstandig 
kunnen wonen maar wel een beschutte woonomgeving 
nodig hebben (VPT).

Meest aantrekkelijke zorgwerkgever van  
de regio

De groei die we nastreven kunnen we alleen bereiken met 
voldoende personeel, zowel vanuit kwalitatief als kwantita-
tief oogpunt. In de huidige arbeidsmarktomstandigheden is 
dat een enorme uitdaging. We zijn een werkgever die inzet 
op diversiteit en flexibiliteit. Ook met talentontwikkeling 
kunnen we ons van andere zorgaanbieders onderscheiden. 
Wij willen dat het invullen van vacatures geen problemen 
meer oplevert en dat het doorstroompercentage afneemt. 
Ook een dalend verzuimpercentage is een belangrijke graad-
meter. Ons tweejaarlijks medewerkerstevredenheidsonder-
zoek moet een stijgende lijn laten zien.

Zelfstandigheid behouden door samen  
te werken

We willen een zelfstandige organisatie met een eigen kleur 
blijven. Dit doen wij door op een aantal onderdelen regio-

naal (CAZHEM) en landelijk (Carante) samen te werken. Onze 
focus op tolerantie en autonomie onderscheidt ons van 
andere zorgpartijen. Dat willen wij nadrukkelijk zo houden.

Zorg en dienstenaanbod
Welke keuzes maken we om onze einddoelen en onze missie 
waar te maken? Waar willen we groeien? Wat gaan we afbou-
wen? En waar willen we vernieuwen?

Groei intramuraal Wlz met 30% en groei VPT

Wij breiden ons aanbod Wlz-intramuraal met 30% uit. Dat 
betekent dat wij er minimaal 50 plekken bij krijgen. Om onze 
positie in de regio te behouden, met een groeiende groep 
ouderen die zorg nodig heeft, moet ons aanbod groeien. De 
verhuizing van de gesloten afdeling naar een meer geschikte 
locatie voor deze doelgroep is een onderdeel van deze groei. 
Op de nieuwe locatie kunnen de bewoners bijvoorbeeld zelf 
naar buiten gaan. De vrijgekomen ruimte in het Reinaldahuis 
gebruiken we dan voor andere doelgroepen. Daarnaast 
willen wij nog een ander initiatief met intramurale capaciteit 
(mede) ontwikkelen. Al dan niet in combinatie met ander 
aanbod, zoals beschut wonen (zie hieronder).

Verkenning beschut wonen

Wij verkennen de mogelijkheden van beschut wonen voor de 
groeiende groep kwetsbare ouderen die langer zelfstandig 
thuis woont. Ook nu bieden we dit aanbod al op onze 2 lo-
caties, het is dus al onderdeel van ons ‘DNA’. Samenwerking 
met anderen zien wij als een belangrijke meerwaarde. Want 
een multifunctionele accommodatie geeft levendigheid en 
reuring en een sterke verbinding met de wijk. Bovendien 
vinden wij het als relatief kleine speler belangrijk om met 
andere partners op te trekken. Zodat we de benodigde 
schaal, deskundigheid en middelen kunnen genereren. Ook 
de kruisbestuiving is een belangrijk pluspunt. Dat ervaren 
we nu al met SIG.

Uitbreiding ELV (palliatief) en GRZ

Vanuit onze humanistische oorsprong ondersteunen wij 
mensen om zo zelfstandig mogelijk een aangenaam en bete-
kenisvol leven te leiden, ook als dat lastiger wordt. Daarom 
willen wij er juist zijn voor de extra kwetsbare ouderen die 
geriatrische revalidatiezorg, herstelzorg en palliatieve zorg 
nodig hebben. Deze zorg breiden we dan ook uit. Bij voor-
keur doen we dat samen met het hospice, zodat wij deze 
zorg ook aan mensen thuis kunnen bieden.

Verkenning behandeling 1e lijn

We willen behandeling in de 1e lijn combineren met het 
verzilveren van de behandelcomponent in het VPT. Een be-
langrijke voorwaarde is de beschikbaarheid van de specialist 
ouderengeneeskunde.
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Zorg- en dienstenaanbod +/-
Intramuraal Wlz + 30%

VPT + (zorgcomponent)

GRZ +

ELV Laag complex +/- (we zetten vooral in op ELV-hoog complex en ELV-palliatief)

 Hoog complex (behandeling) +/- Behoud (mits andere behandelregistratie)

Palliatief (ook thuiszorg) +

Respijtzorg + (in samenwerking)

Wijkverpleging Behoud (als voorportaal)

Dagbesteding Behoud op 2 locaties en mogelijk uitbreiding bij initiatieven 
gericht op groei

Alarmopvolging Behoud Reinaldahuis

- overige (uitbesteden)

Klussendienst Onderzoeken

Huishoudelijke hulp -

MSVT -

Indicatiestelling PGB -

Begeleiding -

Behandeling 1e lijn In combinatie met verzilveren van de behandelcomponent VPT

Groei bewerkstelligen we via meerdere 
sporen:

 → We splitsen enkele appartementen in het Reinaldahuis 
in volwaardige studio’s met eigen badkamer. Zo krijgen 
we een beperkte uitbreiding van de intramurale capa-
citeit.

 → We breiden uit in de directe omgeving van het Reinal-
dahuis. Zodat de bewoners en cliënten de faciliteiten 
van het Reinaldahuis kunnen gebruiken. Hier willen we 
de buurt bij betrekken.

 → We creëren nieuw aanbod op één of meer andere loca-
ties. Ons handelsmerk is ‘reuring’. Dit bereiken we door 
samenwerking te zoeken met anderen. Zodat op één 
plek voorzieningen voor meerdere doelgroepen komen.

Cliëntwaardepropositie
Wat is onze onderscheidende belofte aan onze cliënten en 
onze stakeholders? En wat kenmerkt onze benadering van 
klanten?

Actieve buurtfunctie en levendige omgeving

Naast goede zorg bieden wij – vooral in het Reinaldahuis – 
een levendige omgeving. Er zijn verschillende voorzieningen 
– ook aangeboden door externen – en deze hebben vaak een 
wijkfunctie. Er is altijd wat te doen! Onze cliënten en buurt-
bewoners komen er dan ook graag. Ook nieuwe initiatieven 
moeten deze levendige omgeving bieden.
Onze cliënten hebben veel waardering voor ons uitgebreide 

activiteitenprogramma en de inzet van de talloze vrijwilli-
gers. Ook dit willen we bij groei van onze organisatie behou-
den en waar mogelijk verder uitbreiden.

Open structuur: vrijheid en autonomie

Bij ons staat vrijheid en autonomie hoog in het vaandel. Dat 
vertalen wij graag door naar de zorg voor al onze cliënten. 
Zo zal de verhuizing van onze gesloten afdeling positieve 
gevolgen hebben voor deze groep cliënten. Zij krijgen in een 
veilige omgeving meer (bewegings)vrijheid.
Tolerantie hangt nauw samen met onze humanistische 
wortels. Bij ons mag je zijn wie je bent. Binnen onze professi-
onele grenzen doen we wat bij onze cliënten en hun wensen 
past.

Interne processen
Welke processen moeten we heel goed uitvoeren om de 
verwachtingen van onze cliënten waar te maken? En om onze 
zorg en diensten efficiënt te leveren?

Meer tijd voor zorg

Eenvoudige werkprocessen helpen ons om zoveel moge-
lijk tijd te hebben voor waar het allemaal om draait: zorg 
voor onze cliënten. Weg met papieren lijstjes en papieren 
vergaderstukken! We maken de werkprocessen weer onder-
steunend aan ons werk. Dat doen we door goed te kijken 
wat écht nodig is. We herijken de complexe processen en au-
tomatiseren deze zoveel mogelijk. Zo verwachten we meer 
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uren zorg te kunnen leveren. Daarnaast creëren we meer tijd 
voor zorg met:

 → taakdifferentiatie en een heldere taakverdeling;
 → doorgroeimogelijkheden voor medewerkers met niveau 

1 en 2;
 → de inzet van medewerkers zonder zorgtaken voor 

cliëntcontacten;
 → ‘maak-jij-het-verschil-gesprekken’ op alle afdelingen, 

om nog beter te kunnen inspelen op persoonlijke 
behoeften en wensen van de cliënten (bijvoorbeeld bij 
dagbesteding).

De overgang van een aantal onderdelen naar de Carante 
Groep en de inzet van de kwaliteitsmiddelen geven een extra 
impuls. Ook zien we dat aandacht voor en het betrekken van 
mantelzorgers en andere naasten een belangrijke voorwaar-
de is voor goede zorg voor onze cliënten.

Betere benutting zorgaanbod volledig pakket 
thuis (VPT) en juiste zorgindicatie (ZZP)

We maken nu onvoldoende gebruik van declarabele ZZP’s. 
Alertheid is geboden. Daarom werken we aan de borging van 
de juiste indicatie in onze organisatie. Dat begint al bij het 
contact met het Servicebureau. Vervolgens moeten we regel-
matig checken of de indicatie nog past bij de zorgvraag.

Binnen de geclusterde woonvormen willen we onze zorg-
component uitbreiden. Dat doen we door onze bekendheid 
te vergroten. Met proactief gedrag en pr over ons VPT-aan-
bod willen we de bewoners van de aanleunwoningen bij 
het Reinaldahuis en De Roos beter bereiken. Ook halen we 
de contacten met huisartsen en ziekenhuizen aan, om onze 
mogelijkheden onder de aandacht te brengen. Daarnaast is 
het belangrijk om regelmatig contact te hebben met de cli-
enten op onze wachtlijst, over hun eventueel veranderende 
zorgvraag. Wanneer nodig kunnen we ook contact hebben 
met hun huisarts of casemanager.

Tot slot gaan we de behandelcomponent in het VPT verzil-
veren. Wij denken aan de inzet van de specialist ouderenge-
neeskunde, fysiotherapie, ergotherapie en de diëtist. Naast 
intramurale cliënten gaan zij ook VPT-cliënten bedienen. 
Wel is de beschikbaarheid van de specialist ouderengenees-
kunde een belangrijke voorwaarde. Ook samenwerking met 
huisartsen is een mogelijkheid.

Voortdurende kwaliteitsverbetering door 
lerende organisatie

Wij zijn gericht op leren en ontwikkelen. Zo werken we voort-
durend aan kwaliteitsverbetering. De organisatiewijziging 
uit 2019 geeft hier via ‘krachtgericht werken’ in alle teams 
verder invulling aan. Betere samenwerking binnen en tussen 
de teams en een beter verdeelde verantwoordelijkheid 
leiden tot meer kwaliteit.

We vinden het belangrijk dat leren overal in de organisa-
tie plaatsvindt: in de zorg, bij de facilitaire dienst, bij de 
stafdiensten. Leren moet dus uitnodigend zijn. De volgende 
acties helpen:

 → een gesprek over of bewustwording van waar een me-
dewerker over een x-aantal jaren wil staan;

 → stagiaires systematischer overal inzetten;
 → op maat ondersteunen bij leren (meer tijd, competen-

ties);
 → teamcoaches inzetten.

Ook vinden we het belangrijk om een aantal randvoor-
waarden op orde te brengen. Een voorbeeld is het niet 
langer bevriezen van het leerlingensalaris. En we willen 
het functiehuis herzien. Daarnaast willen we aanhaken bij 
collega-organisaties om te leren, bijvoorbeeld bij Cordaan of 
Kennemerhart.

Huisvesting, innovatie en ICT
Welke randvoorwaarden gelden voor huisvesting en ICT om 
onze processen goed te kunnen uitvoeren? En de belofte aan 
cliënten waar te maken?

Passende huisvesting voor cliënten met 
een indicatie voor een zeer beschermende 
(gesloten) setting en overige uitbreiding

We willen onze cliëntwaardepropositie onder andere waar-
maken met nieuwe huisvesting voor cliënten met ernstige 
psychogeriatrische problematiek. Een veilige omgeving met 
een zo groot mogelijke bewegingsvrijheid vergroot de auto-
nomie van deze kwetsbare groep. We vinden het belangrijk 
om bij onze afdeling beschermd wonen voor mensen met 
ernstige psychogeriatrische problematiek een onderschei-
dend concept neer te zetten: huiselijkheid, fysieke vrijheid 
via gps en zorgtechnologie en een tuin of park waar bewo-
ners zelf naar buiten kunnen. We willen voor deze doelgroep 
en voor andere doelgroepen woonzorgconcepten maken in 
de nabije omgeving van het Reinaldahuis.

In het Reinaldahuis breiden we de capaciteit voor ELV-pallia-
tieve zorg uit. Onder andere met een familiekamer.

Toekomstbestendige technologie

Om onze ambitie waar te maken moet onze ICT op korte ter-
mijn op orde en toekomstbestendig zijn. Dat is nu nog niet 
altijd het geval. Hierdoor raken medewerkers wel eens ge-
frustreerd. We verhelpen dit door de snelheid van computers 
te verbeteren en de wifi-verbindingen, de telefonie en de 
alarmering te moderniseren. Zodat medewerkers probleem-
loos met het ECD kunnen werken.

De komende jaren willen wij onze toekomstbestendigheid 
vergroten. Technologie speelt daarbij een belangrijke rol, in 
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al onze processen: het moet tot ons ‘DNA’ gaan behoren. Wij 
willen onze organisatie verder ontwikkelen en steviger ma-
ken en daarvoor is technologie onontbeerlijk. Technologie 
helpt ook om de aantrekkelijkste zorgwerkgever in de regio 
te worden. We moeten voldoende tablets hebben zodat alle 
medewerkers toegang hebben tot een aantal apps, zoals de 
Zorgapp. Ook in de communicatie met cliënten en hun naas-
ten willen we technologie inzetten. Het is belangrijk dat me-
dewerkers voldoende kennis en vaardigheden opdoen om 
met deze technologie en hulpmiddelen te kunnen werken.

Organisatie gereed voor inzet domotica

We experimenteerden succesvol met meer bewegingsvrij-
heid bij enkele cliënten. Dit willen we nu voor alle cliënten 
beschikbaar maken. Ook zijn we bezig met medicatieveilig-
heid, innovaties rond medicatiepompen, valpreventie en de 
nachtdienst. Dit willen we zowel intramuraal als extramuraal 
uitbreiden.

Duurzaamheid als vanzelfsprekend principe

Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en 
gaan organisatiebreed aan duurzaamheid werken. Het start-
punt was de aansluiting bij de Green Deal begin 2019. We 
verminderen het papierverbruik door dubbele beeldscher-
men aan te schaffen en bij vergaderingen laptops en tablets 
te gebruiken. Het project ‘Nieuw Voedingsconcept’ focust op 
verspilling van voedsel. Dit gaan we nog verder verbeteren. 
Verder willen we werken aan bewustwording van medewer-
kers bij het omgaan met en bestellen van materialen.

Medewerkers en cultuur
Hoe moeten onze medewerkers zich ontwikkelen? En welke 
cultuur moet Zorggroep Reinalda hebben om processen 
goed te kunnen uitvoeren? En de belofte aan cliënten waar te 
maken?

Krachtgericht werken als uitgangspunt

Wij willen dat medewerkers vanuit hun eigen kracht werken 
en een zelfoplossend vermogen ontwikkelen. We verwach-
ten dat de medewerkerstevredenheid nog verder toeneemt 
als we dit faciliteren. We ronden de invoering van zelfstan-
dige teams af en leren medewerkers zelf regie te voeren op 
hun loopbaanpad. Om de zelfstandige teams te ondersteu-
nen zetten we management development (MD-)trajecten in.

Duurzame inzetbaarheid

Reinalda wil een flexibele werkgever zijn. Onze medewer-
kers moeten diensten kunnen draaien zoals zij dat willen: 
met minder uren of juist met een uitbreiding hiervan op 
één dag. Hier hoort ook de oriëntatie op een andere functie 
bij, als dat beter aansluit bij de behoefte van een mede-
werker. Scholing en ontwikkeling richten zich op duurzame 

inzetbaarheid. Zo creëren we een werkomgeving die past bij 
de medewerker en kunnen we onze ambitie ‘meest aan-
trekkelijke werkgever’ waarmaken. We willen werken aan 
de vitaliteit van onze medewerkers en nieuwe medewerkers 
een warm welkom geven. Een gezonde balans tussen werk 
en privé vinden wij belangrijk.

Regie op eigen ontwikkeling

Wij zijn een opleidingshuis en dat blijven we. We halen veel 
jonge medewerkers (en studenten) binnen en bieden hen 
de mogelijkheid hun talenten te ontwikkelen. Ook mede-
werkers moeten zich kunnen blijven ontwikkelen. Zodat 
ze flexibel kunnen meebewegen met veranderingen in de 
organisatie, in de buitenwereld en hun eigen leven. Daarom 
ondersteunen we onze medewerkers met loopbaancoa-
ching, oog voor persoonlijke ontwikkeling, doorgroeiper-
spectief, opleidingsmogelijkheden, uren voor persoonlijke 
ontwikkeling en stage lopen voor een andere functie.

Daarnaast willen we onze medewerkers stimuleren om als 
ondernemer naar de zorg te kijken. Waar liggen kansen om 
samen te werken? En wat kunnen we verbeteren in en rond 
de zorg voor onze cliënten? Zo kunnen onze medewerkers 
bijdragen aan het waarmaken van onze cliëntwaardepropo-
sities. Juist in deze krappe arbeidsmarkt is deskundigheids-
bevordering en het ontwikkelen van het eigen personeel erg 
belangrijk.

Formatie op orde (kwalitatief en 
kwantitatief)

Om onze ambities te behalen en te kunnen groeien hebben 
we voldoende en deskundig personeel nodig. Als we eerste-
lijnsverblijf (ELV-)palliatief en geriatrische revalidatiezorg 
(GRZ) willen uitbreiden, moeten we investeren in kennis 
en kunde op die gebieden. Dan zijn strategisch personeels-
beleid, bijvoorbeeld gericht op werving en behoud van 
medewerkers, een goede balans tussen werk en privé en 
een strategische personeelsplanning belangrijk. Om aan 
voldoende deskundig personeel te komen gaan we:

 → verpleegkundigen en verzorgenden uit andere streken 
aantrekken. We doen mee aan een regionaal project dat 
zorgpersoneel uit Zuid-Europa werft.

 → een ander type medewerkers inzetten naast het pri-
maire zorgpersoneel. Denk aan medewerkers die direct 
cliëntcontact hebben en zo een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren aan het welzijn van cliënten (zie ‘Meer 
tijd voor zorg’).

 → taakdifferentiatie toepassen (zie ‘Meer tijd voor zorg’).
 → een deel van ons personeel extern inhuren.
 → een actief beleid voeren om nieuwe medewerkers aan 

te trekken en succesvol te verwelkomen. Zodat ze zich 
snel thuis voelen.

 → een actief beleid voeren om medewerkers te behouden 
(uitstroom voorkomen).
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Financiën
Financieel gezond

We willen de continuïteit van onze zorg waarborgen. Dat kan 
alleen als we financieel gezond zijn en blijven. Dit betekent 
dat we nog beter naar de kosten moeten kijken en de zorg 
zo nuttig mogelijk moeten inzetten. Daarvoor moeten de 
financiële ratio’s op orde zijn. Daarnaast gaan we op zoek 
naar andere bronnen van inkomsten, bijvoorbeeld subsidies. 
Ook gaan we de efficiency van een aantal processen onder-
zoeken. We willen een innovatiebudget instellen om ideeën 
over vernieuwing te stimuleren, met een commissie die de 
aanvragen beoordeelt en advies uitbrengt aan het MT.

We gaan onderzoeken of onze huidige financiële positie 
het mogelijk maakt om (deels) vanuit eigen middelen een 
aanbod of initiatief te ontwikkelen, zoals we in de strategie 
hierboven beschreven.

een gezond aanbod in de koffiecorner: salades, 
fruit en gezonde broodjes. 
Ook het aantrekken van buitenlandse verpleeg-
kundigen en het aanstellen van een ander type 
medewerkers voor direct cliëntcontact dragen 
bij aan een gezonde formatie. En we zetten in op 
taakdifferentiatie. 

2. Krachtgericht werken. We gaan verder op de 
ingeslagen weg. We benutten alle krachten door 
samen te werken, het (zelf)oplossend vermo-
gen te stimuleren en aandacht te hebben voor 
individuele talenten. We bevorderen zelfstan-
digheid met teamcoaching en door kaders te 
verhelderen. We leren van elkaar en zorgen voor 
kruisbestuiving. 

3. Kwaliteitsverbetering door lerende orga-
nisatie. Op alle afdelingen wordt geleerd. We 
zetten stagiaires in door de hele organisatie. De 
Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus hanteren we 
organisatiebreed. 

4. Verdieping en verbreding van de inhoud van 
onze zorg- en dienstverlening. We versterken 
en faciliteren de aandacht voor diversiteit, 
dementie, PDL, palliatieve zorg, specifieke 
ziektebeelden en samen leren en verbeteren. 
We verbeteren onze gastvrijheid en welzijn. De 
‘maak-jij-het-verschil gesprekken’ voeren we 
op alle afdelingen in. We implementeren ons 
mantelzorgbeleid inclusief visievorming en 
de Wet zorg en dwang. Ook verbeteren we het 
werken met het ECD en de implementatie van 
het cliëntenportaal in de hele organisatie. 

5. Behoud van zelfstandigheid door samen-
werking. Vanaf 2020 vindt de aansluiting bij 
Carante Groep stapsgewijs plaats. 

6. Uitbreiding capaciteit en innovatie. 

 → In het Reinaldahuis breiden we de afdeling 
kortdurend verblijf gericht op ELV-palliatief 
uit, inclusief een familiekamer.

 → We behouden de Wlz-capaciteit in het Rei-
naldahuis door studio’s te creëren.

 → Wij doen een haalbaarheidsstudie om onze 
afdeling beschermd wonen voor mensen 
met ernstige psychogeriatrische problema-
tiek te verplaatsen naar een andere locatie.  
Deze afdeling krijgt vorm volgens een inno-
vatief concept gericht op zoveel mogelijk 
vrijheid voor mensen met dementie. De 
kamers die vrijkomen hergebruiken we.

Onze actie punten  
voor 2020
Motto: Samen verder

We zijn goed op weg en willen samen verder: samen 
met onze medewerkers en vrijwilligers, samen met en 
voor onze cliënten en hun naasten, samen met onze 
samenwerkingspartners. Met elkaar kunnen we verder 
bouwen aan onze mooie organisatie waarin autono-
mie, tolerantie en het welbevinden van onze cliënten 
centraal staan. We willen tegemoetkomen aan de 
groeiende vraag door de vergrijzing. Ons belangrijkste 
speerpunt zijn onze medewerkers. Want zonder hen 
is er geen Zorggroep Reinalda en kunnen wij onze 
doelen nooit verwezenlijken. Daarom zetten we in 
2020 vol in op het strategische doel ‘de aantrekkelijk-
ste zorgwerkgever in de regio worden’. Maar uiteraard 
werken we ook aan de andere strategische doelen.

Onze agenda in 2020:

1. Formatie op orde brengen en houden. We ont-
wikkelen een programma om nieuwe collega’s 
aan te trekken en huidige collega’s te behouden. 
We kijken naar het functiehuis, de gratificaties 
en andere vormen van beloning. We geven 
‘aantrekkelijk werkgeverschap’ vorm en inhoud, 
met aandacht voor duurzame inzetbaarheid en 
loopbaancoaching. Vitaliteit stimuleren we met 
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 → We breiden het aantal VPT’s uit door meer 
voorlichting te geven over de voordelen 
van een VPT, potentiële cliënten structu-
reler te monitoren en huisbezoeken in te 
plannen.

 → We verzilveren de behandelcomponent in 
het VPT in combinatie met het aanbieden 
van behandeling in de 1e lijn.

 → We werken nauwer samen met huisartsen 
en het ziekenhuis om de instroom en aan-
melding van nieuwe cliënten te stroomlij-
nen.

 → Samen met andere partijen onderzoeken 
we de mogelijkheden van uitbreiding in de 
directe nabijheid van het Reinaldahuis en 
op andere locaties. 

7. De ramen openzetten. We gaan verbindingen 
aan op uitwisselings- dan wel samenwerkings-
basis. We sluiten aan bij platforms van de Caran-
te Groep en gaan vaker bij andere teams, andere 
zorgorganisaties en branchevreemde organisa-
ties op bezoek. Zo halen we kennis op binnen 
het lerend netwerk en bij andere regionale 
samenwerkingspartners, en hoeven we het wiel 
niet opnieuw uit te vinden. Daarnaast ontwikke-
len we de samenwerking met SIG verder. 

8. De automatiseringsgraad substantieel ver-
hogen. Werkprocessen maken we zo eenvoudig 
mogelijk, zodat we minder papieren lijstjes, 
kruisjeslijsten, papieren vergaderstukken, en 
papieren agenda’s krijgen. We herijken werk-
processen die te complex zijn geworden in de 
uitvoering. Dat doen we met oog voor ernstige 
disbalans tussen keuzevrijheid van de cliënt en 
de doelmatigheid van het werkproces. Mede-
werkers ondersteunen we hierin door te werken 
aan hun digivaardigheden. 

9. ICT toekomstbestendig maken en de soft-
ware en hardware integraal verbeteren. We 
werken aan de snelheid van computers, het ECD 
en snelle wifi. We moderniseren telefonie en 
alarmering en maken de organisatie klaar voor 
de inzet van domotica op grote schaal. 

10. Professionaliseren en bundelen van commu-
nicatieactiviteiten intern en extern. We gieten 
brochures en ander informatiemateriaal in een 
modern jasje en werken aan de beeldvorming. 
Daarnaast willen we de interne communicatie 
doorontwikkelen. En we zetten in op actieve 
arbeidsmarktcommunicatie. “Dit werk boeit  

mij elke dag”
Trudy van der Mije, verzorgende IG

11. Inzetten op duurzaamheid. We installeren 
zonnepanelen, implementeren de Green Deal, 
werken aan bewustwording en gaan verspilling 
tegen. Bijvoorbeeld door te investeren in dub-
bele beeldschermen en devices voor medewer-
kers om een papierloze organisatie te worden. 
Alle afdelingen leveren een eigen bijdrage aan 
duurzaamheid. Voorbeelden zijn de kraan niet 
te lang laten lopen bij het wassen, een ‘war-
metruiendag’ voor het kantoorpersoneel, een 
eigen vaste mok meenemen. 

12. Financieel gezond. Gezonde financiën zijn een 
belangrijke voorwaarde voor het voortbestaan 
van onze organisatie en dus voor het vervullen 
van onze ‘opdracht’: huisvesting en/of verzor-
ging en/of verpleging en behandeling bieden 
aan ouderen en zorgbehoevenden. We zetten 
in op voortdurende aandacht voor de juiste 
indicaties, verleende zorg vergoed krijgen en 
processen optimaliseren.
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