
Kaderbrief 2021 1 / 8

Vernieuwing versnellen en verankeren

Kaderbrief 2021

Inleiding
Het schrijven van de jaarlijkse kaderbrief is altijd 
een moment van achteruit- én vooruitkijken. Wat 
hebben we als organisatie gedaan en waar zijn we 
trots op. Maar ook ons de vraag stellen welke plannen 
hebben we voor het aankomende jaar en met welke 
ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie 
moeten we daarbij rekening houden. 

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. We hadden vele 
grote aanpassingen op terrein van automatisering, 
technologie en ICT op de agenda staan en we werden 
medio maart 2020 geconfronteerd met de Corona 
crisis. We schakelden snel naar de hoogste versnelling 
en deden dingen die we als organisatie nog nooit 
hadden gedaan en nog nooit samen hadden gedaan. 
Met als resultaat dat alle geplande veranderingen 
werden geïmplementeerd ondanks de Corona crisis én 
we geen vastgestelde besmettingen hebben gehad bij 
onze bewoners en cliënten. Een bewonderenswaardig 
resultaat waarvoor ik grote dank verschuldigd ben 
aan alle medewerkers en vrijwilligers van Zorggroep 
Reinalda. 

De crisis liet ons eveneens zien dat we snel 
over konden gaan naar allerlei technologische 
vernieuwingen die het welzijn van bewoners en 
cliënten hebben verbeterd en het werkproces van 
medewerkers efficiënter heeft gemaakt. Dat smaakt 
naar meer. Vandaar dat we in 2021 de focus willen 
leggen op het verder versnellen en verankeren van 
vernieuwing.

Carolien Koning
Bestuurder Zorggroep Reinalda

Missie Reinalda
Zorggroep Reinalda is een lokaal opererende 
zorgorganisatie die mensen ondersteunt om zo 
zelfstandig mogelijk een aangenaam en betekenisvol 
leven te leiden. Van oorsprong hebben wij onze 
wortels in het humanisme, waardoor tolerantie, 
respect, autonomie en eigen verantwoordelijkheid 
belangrijke waarden zijn van waaruit wij werken. 
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Visie Reinalda
Wij werken persoonsgericht, ondersteunen de eigen 
regievoering van onze cliënten (en hun naasten) en 
bieden onze ondersteuning op een manier die volgens 
de cliënt bijdraagt aan zijn/haar kwaliteit van leven. 
Dat doen wij binnen onze mogelijkheden waarbij 
professionele kaders en een gezonde bedrijfsvoering 
verenigd worden met liefdevolle zorg. 

Wij bieden een fijne werkplek voor medewerkers 
en vrijwilligers. 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. 

Wij leveren op ondernemende wijze een bijdrage 
aan samenhangende zorg en welzijn in buurten waar 
we actief zijn. Dat doen wij samen met anderen. Wij 
zijn een professionele partner voor iedereen waar 
Zorggroep Reinalda mee werkt: cliënten en hun 
naasten, verwijzers, samenwerkingspartners, collega-
organisaties, financiers, (rijks)overheid en onze 
medezeggenschapsorganen. Wij doen wat wij zeggen 
en zeggen wat wij doen.

Kernwaarden: TOPPS 
 → Tolerant: cliënten, diens naasten, collega’s (zowel 

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

 → Oplossingsgericht: wij zijn creatief, zetten 
onze woorden 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 
kwaliteit van zorg- en dienstverlening hoog in 
het vaandel. Medewerkers ontwikkelen zich, 
groeien mee met veranderingen in de binnen- en 
buitenwereld en dragen verantwoordelijkheid 
hiervoor. Medewerkers worden hierin op 
persoonsgerichte wijze ondersteund. Zij zijn 
aanspreekbaar op hun handelswijze en de keuzen 
die zij daarin 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

 → De flexibiliteit en inzet die door iedereen is 
getoond in de Corona tijd. De samenwerking, 
saamhorigheid en het vele werk dat samen met 
medewerkers en vrijwilligers is verzet maakt ons 
trots op elkaar en de organisatie.

 → We organiseerden een Corona unit en een 
specifiek Corona team. De dagbestedingscoaches 
kwamen meer dan voorheen in deze tijd naar 
de bewoners toe en organiseerden allerlei 
mooie activiteiten. Onze medewerkers in het 
primaire proces, staf en management zorgden er 
mede voor dat wij tot nu toe geen vastgestelde 
besmettingen bij bewoners hebben gehad. Met 
vereende krachten is vervolgens gewerkt aan 
het vormgeven van de bezoekersregeling en het 
langzaam maken van de transitie naar een nieuwe 
werkelijkheid. Veel dank hiervoor.

 → Het meebewegen met alle veranderingen die 
voortkwamen uit de aansluiting bij de Carante 
Groep op het terrein van HR, ICT, zorgtechnologie 
en digitalisering van een aantal cruciale 
werkprocessen. 

 → Onze nieuwe collega verpleegkundigen uit 
Portugal en hoe zij zijn opgevangen door hun 
collega’s van Zorggroep Reinalda. 

 → Het werken met verpleegkundigen met focus op 
kwaliteit en teamcoaches heeft bijgedragen aan 
de verdere verankering van het kracht gericht 
werken in de organisatie. 

 → De inzet van de ambassadeurs en key users 
bij de overgang naar ons nieuwe elektronisch 
cliëntendossier ONS waardoor scholing on the job 
plaatsvond. 

 → De samenwerking met de artsen en 
verpleegkundig specialisten van Novicare. De 
verpleegkundig specialist als mede behandelaar 
heeft een duidelijke plek gekregen in de 
zorgverlening.

 → De inzet van de digi-coach om medewerkers 
te ondersteunen bij het vergroten van hun ICT 
vaardigheden.

 → Verschillende interne ontwikkelingsmogelijk-
heden voor medewerkers zoals de nieuwe functie 
van junior teammanager.

 → Meerdere BBL leerlingen zijn afgestudeerd, 
extra trots dat zij dit deden terwijl het onderwijs 
aangepast werd vanwege de Corona pandemie. 

 → Samen met Kennemerhart en Nieuw Unicum 
leiden we medewerkers op tot verpleegkundigen 
niveau 4. Op deze wijze kan ook geleerd worden 
van hoe andere organisaties zorg en diensten 
verlenen.
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 → We stagiaires en leerlingen hebben aangetrokken 
voor andere afdelingen in de organisatie dan 
de zorgafdelingen. Organisatie-breed leren en 
ontwikkelen geven we hiermee concreet vorm en 
inhoud.

 → Met de ouderenzorgorganisaties in 
Kennemerland voeren we 12 verschillende 
samenwerkingsprojecten uit op verschillende 
onderwerpen o.a.: samenwerking met GGZ, 
ELV coördinatie (in-uit- en doorstroom), 
duurzaamheid, specifieke doelgroepen, en KEC 
(zie onder). 

 → Het regionale kennis en expertise centrum (KEC) 
voor -nu nog- met name kennis op het terrein 
van onbegrepen gedrag is tot stand gekomen 
in samenwerking met Zorggroep Reinalda en is 
beschikbaar voor alle medewerkers. 

 → We zijn trots dat onze collega’s dag in dag uit hun 
uiterste best doen om zaken op het terrein van 
fysiek en mentaal welzijn zo goed mogelijk te 
regelen voor de cliënt. 

 → De bezetting van onze intramurale capaciteit was 
uitstekend (gemiddeld 99,2% in 2019).

 → We werken samen met Sint Jacob binnen de 
behandeldienst. Hierdoor konden we snel de inzet 
van de psychologen verhogen toen dat nodig was. 

 → Het lukt ons om jonge medewerkers (leerlingen na 
opleidingstijd) aan ons te binden, waaronder ook 
relatief veel mannelijk zorgpersoneel. Dat komt 
onze diversiteit ten goede.

 → De kantoorruimte wordt goed benut door meer 
flexibilisering in werkplekken. Op deze manier 
kunnen meer medewerkers werken in het 
Reinaldahuis en is er meer contactmogelijkheid 
tijdens het werken op kantoor tussen 
medewerkers van verschillende afdelingen. 
Thuiswerken is sinds maart 2020 niet meer weg te 
denken uit onze organisatie. 

 → In samenhang met het flexibel werken worden 
er ”multifunctionele aanlandplekken” gemaakt 
op de zorgafdelingen. Hier kunnen medewerkers 
hun administratieve werkzaamheden doen 
en zijn ze makkelijk vindbaar voor cliënten en 
familie. Ook wordt hier voor het ontbijt en de 
lunch een broodbuffet aangeboden voor cliënten. 
De zorgkantoortjes worden spreekkamers. Veel 
vernieuwing dus in de dagelijkse processen.

 → Naast onze medewerkers zijn er ruim 170 
vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het 
welbevinden van onze cliënten: helemaal top!

Organisatie

 → De implementatie van nieuwe zorgtechnologie 
(zorgoproepsysteem, domotica) op alle 
intramurale afdelingen is afgerond.

 → De implementatie van de nieuwe telefonie binnen 
de gehele organisatie zorgt ervoor dat we elkaar 
makkelijker kunnen bereiken.

 → Het digitaal aftekenen in medimo (app om 
medicatie af te kunnen tekenen en het vier-ogen 
principe te kunnen garanderen) wordt op alle 
intramurale afdelingen gebruikt.

 → De inzet van de medido (medicatie dispenser) 
in de extramurale zorg zorgt ervoor dat cliënten 
zelfstandigheid behouden. 

 → Het elektronisch cliëntendossier ONS is 
geïmplementeerd in de gehele organisatie en 
wordt als gebruiksvriendelijk ervaren. Ook biedt 
dit cliëntendossier de mogelijkheid voor familie 
en mantelzorgers om het digitale dossier in te zien 
(CarenZorgt).

 → In het licht van het intensiveren van het 
mantelzorgbeleid werden twee koppelbedden 
aangevraagd bij Roparun. Dit biedt de 
mogelijkheid om nog meer nabij te zijn bij onze 
bewoners, in het algemeen en in de laatste 
levensfase in het bijzonder. 

 → Leren wordt steeds meer vanaf de werkvloer 
vormgegeven en minder door het volgen van 
klassikale lessen. 

 → Het werken met programmalijnen (meerdere 
projecten worden op inhoud gebundeld tot 1 
programmalijn) zorgt voor focus op vastgestelde 
onderwerpen en betere samenwerking en 
afstemming tussen de onderlinge projecten en 
projectleiders. 

 → Externe organisaties en particulieren 
ondersteunden ons in de Corona periode. Zo 
kregen we een robot te leen, Etos zorgde voor 
verwenpakketjes, er waren talrijke optredens 
en Pré Wonen sponsorde Moederdag en 
Bevrijdingsdag op de Roos. 

 → De Cliëntenraad en Verpleegkundige Adviesraad 
die op verschillende momenten en bij 
verschillende dossiers constructieve input hebben 
gegeven.

 → We hebben een betrokken Raad van Toezicht 
die o.a. met werkbezoeken en aanwezigheid bij 
bijzondere gelegenheden verbinding houdt met 
de organisatie.

 → Er is dialoog tussen de bestuurder 
met medewerkers en familieleden in 
medewerkerslunches en dialoogdiners met 
familie. Hier wordt veel gebruik van gemaakt.

 → De media heeft op meerdere momenten positieve 
artikelen en items over Zorggroep Reinalda 
gemaakt. 

 → We hebben extra communicatiemiddelen 
ingezet om al onze doelgroepen tijdens de 
crisis optimaal te kunnen informeren over de 
ontwikkelingen. Zoals nieuwsbulletins voor de 
bewoners & cliënten en (mantelzorgnieuws)
brieven voor bewoners & mantelzorgers. Ook is 
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de frequentie van het UHMT omhoog gegaan om 
de medewerkers goed aangesloten te houden van 
alle ontwikkelingen. 

 → We hebben nieuwe brochures ontwikkeld met een 
frisse uitstraling en prettig leesbare teksten om 
onze doelgroepen nog beter te bereiken.

 → Er is een nieuw online systeem waarin 
medewerkers zelf posters, flyers, visitekaartjes in 
de huisstijl van Reinalda kunnen maken. 

 → De eerste stappen voor de implementatie van 
de Wet zorg en dwang zijn gezet. De visie staat 
op papier, aan de procedurele verplichtingen 
is voldaan en het zorgkantoor heeft een 
cliëntvertrouwenspersoon gecontracteerd die 
specifiek werkzaam zal zijn op het terrein van de 
Wet Zorg en Dwang.

 → In het licht van onze wens om capaciteit uit te 
breiden zijn we twee trajecten gestart: 1 met 
Pré Wonen en Gemeente Haarlem (doelgroep 
zwaardere pg) en 1 met Elan wonen (deeltijd 
wonen en logeerzorg).

Wat is uitdaging? 
De uitdaging is om binnen de geschetste kaders en 
uitdagingen vanuit de wereld om ons heen in een 
aantal jaren stapsgewijs toe te werken naar verdere 
professionalisering en toekomstbehendigheid van de 
organisatie. Daarbij staan de volgende doelstellingen 
centraal. Zorggroep Reinalda is: 

 → Voor bewoners/cliënten een plaats waar eigen 
regie en kwaliteit van bestaan centraal staan;

 → Voor medewerkers en vrijwilligers een fijne plek 
om te werken;

 → Slim georganiseerd en een financieel gezonde 
organisatie;

 → Een professionele en betrouwbare 
samenwerkingspartner.

Externe ontwikkelingen
Wat is/zijn de ontwikkeling(en) en wat voor gevolgen 
heeft dat voor de strategie?
Wat wij kunnen en moeten doen binnen Zorggroep 
Reinalda wordt mede beïnvloed door de wereld om 
ons heen.

 → Corona heeft een grote invloed op hoe we 
onze organisatie inrichten en onze processen 
uitvoeren. Deze invloed zal in 2021 nog merkbaar 
zijn. 

 → Het nieuwe inkoopbeleid van het zorgkantoor 
maakt dat we minimaal 1 tot maximaal 3% 
moeten bezuinigen in de exploitatie. Eén en ander 

is afhankelijk van de maatwerkafspraken die we 
kunnen maken met het zorgkantoor. 

 → De in eerste instantie negatieve publiciteit 
rondom verpleeghuiszorg heeft uiteindelijk 
geresulteerd in politieke aandacht voor de 
sector verpleeghuiszorg en het beschikbaar 
komen van extra middelen in 2017 en 2018 
(ophoging tarieven). Ook het regeerakkoord gaf 
afgelopen jaren financiële ruimte voor de sector 
verpleeghuizen in de komende jaren. Hierop kan 
aanspraak gemaakt worden door extra gelden aan 
te vragen middels kwaliteitsplannen voor meer 
zorg en aandacht voor de cliënt;

 → Vanaf 2022 kan geen extra geld meer worden 
aangevraagd middels kwaliteitsplannen maar 
zal deze financiële ruimte verdisconteerd gaan 
worden in de tarieven. 

 → Beleid overheid is gericht op langer thuisblijven. 
Zorgkantoren zien kansen om steeds meer 
klanten Wlz-zorg thuis te laten ontvangen door 
middel van Volledig Pakket Thuis (VPT) en/
of Modulair Pakket Thuis (MPT). Verminderde 
toegang van WLZ waardoor het beroep op het 
product ELV bijvoorbeeld toeneemt;

 → Zichtbaar is de ontwikkeling dat 
zorgverzekeraars in hun contracteren steeds 
nadrukkelijker kijken naar de omvang van de 
organisatie en de bestaande ketenafspraken;

 → Cliënten hebben complexere zorgvragen (thuis 
en in verpleeghuis). Aansluiting op deskundigheid 
medewerkers is niet altijd naadloos;

 → Professionals doen een toenemend beroep op 
mantelzorgers en vrijwilligers in combinatie met 
nieuwe technologische ontwikkelingen;

 → De belangstelling om vrijwilliger te worden 
is groot. We zien echter wel een toename 
van vrijwilligers met een ‘rugzakje’ (extra 
begeleidingsbehoefte). Daarnaast is er 
toenemende mantelzorgdruk, óók in het leven 
van onze vrijwilligers; Kwetsbare vrijwilligers zijn 
door de Corona risico’s minder inzetbaar. 

 → De omslag van aanbod-gestuurde naar vraag-
gestuurde zorg, waarin de cliënt-wens steeds 
nadrukkelijker centraal komt te staan; 

 → Ontregel de zorg: het verminderen van 
administratieve lasten wordt al merkbaar ingezet.

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

 → Het uitgangspunt voor kwaliteit van zorg 
verschuift van focus op zorg en ziekte naar 
gerichtheid op veerkracht, functioneren en eigen 
regie (uitgaan van mogelijkheden cliënt en 
netwerk en die ondersteunen);

 → Door secularisering ontstaat een andere behoefte 
aan zingeving. De discussie over voltooid leven is 
actueel;
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 → Familieparticipatie is steeds meer gangbaar en 
wenselijk. Tegelijkertijd blijft het een uitdaging 
om familie op goede wijze en in goede mate te 
kunnen betrekken.

 → Het aantal cliënten in de regio groeit. Het aandeel 
met psychogeriatrische (PG) problematiek stijgt 
verhoudingsgewijs ten opzichte van somatische 
zorgvraag en zij hebben gemiddeld ook een 
langere verblijfsduur. 

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

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

 → Het veranderende economische klimaat zal met 
een toenemende werkloosheid zorgen voor zij 
instromers in de zorg. Hier liggen kansen om de 
arbeidsmarkt problematiek het hoofd te bieden. 

De kaders waarmee we 
werken 
Kaders of kenmerken die richting geven aan ons werk 
en handelen zijn:

 → De organisatiekenmerken die fungeren als kaders: 
de kleinschaligheid, het medewerkersbestand 
met ongeveer 400 personen en 170 vrijwilligers, 
het aantal cliënten van 300, en de 2 locaties in 
specifieke wijken (nu zijn dat de postcodes 2012 
en 2033);

 → De meerjarenbegroting, waarbij wordt uitgegaan 
van een groeiscenario.

 → Het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Dit is 
het wettelijke kader sinds 13 januari 2017, 
waarin kwaliteitsnormen op 8 domeinen en 
een duidelijke visie, waarin samen leren en 
verbeteren, centraal staan.

 → Optimale zorg beslaat verschillende domeinen en 
financieringsvormen. Met deze kaders hebben we 
eveneens te maken. Het beleid van de gemeente 
Haarlem voor de WMO. Zeven verschillende 
Zorgverzekeraars voor GRZ, ELV en Wijkverpleging 
met specifieke eisen die verbonden zijn aan 
zorgcontractering. Zorgkantoor Zilveren Kruis 
voor de WLZ: Vanaf 2018 zijn in de WLZ niet 
meer de productieafspraken leidend, maar geld 
volgt de cliënt plus focus op onafhankelijke 
cliëntondersteuning;

 → Het professionele kader van artsen, 
verpleegkundigen, verzorgenden en paramedici, 

ondersteuning, bestuur en management 
(Zorgbrede Governance Code) geven richting aan 
ons handelen;

 → De kaders die bestaande keurmerken met zich 
meebrengen zoals HKZ, het NOV-keurmerk en  
De Roze Loper.

 → De Wet zorg en dwang geeft ons richting om 
“veilige vrijheid voor iedereen” vorm te geven.

Interne ontwikkelingen
 → Er is een beperkte zelfstandigheid voor teams 

en een beperkte eigen regie op onder andere 
scholing. Daarop wordt nu ingezet m.b.v. 
krachtgericht werken; Dit doen we de komende 
tijd nog meer direct op de werkvloer. 

 → Kansen gericht op leren en ontwikkeling worden 
opgepakt, bijvoorbeeld door nieuwe functies door 
middel van kwaliteitsmiddelen; 

 → Door meer medewerkers om het bed aan te 
stellen worden de medewerkers aan het bed 
ontlast. Wel is het nodig om de onderlinge 
afstemming en communicatie verder te 
verbeteren. 

 → Er is een verdere digitalisering van zorg en meer 
inzet van zorgtechnologie; 

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

Financiën 
We willen de continuïteit van onze zorg waarborgen en 
dat kan alleen als wij financieel gezond zijn en blijven. 
Dit betekent dat we nog beter naar de kosten moeten 
kijken en de zorg zo inzetten dat deze benut wordt 
waar dat mogelijk is. Daarvoor moeten de financiële 
ratio’s op orde houden. Daarnaast gaan we op zoek 
naar andere bronnen van inkomsten, zoals subsidies.

Voor de komende jaren is de verwachting dat de vraag 
naar zorg stijgt en dat het aanbod van personeel niet 
in dezelfde mate mee zal kunnen stijgen. Daarnaast 
zien we een aanpassing in de financiering van zorg 
waardoor de inkomsten dalen. Dit vraagt van ons 
dat we creatief kijken naar nieuwe vormen van 
zorglevering en innovatie, maar ook dat we kijken 
naar de efficiency van een aantal processen. Wij willen 
de ideeën omtrent vernieuwing stimuleren door een 
innovatiebudget te reserveren en een commissie in te 
stellen die aanvragen beoordeelt en advies uitbrengt 
aan het MT.
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Motto: Vernieuwing versnellen en verankeren

De crisis liet ons eveneens zien dat we snel 
over konden gaan naar allerlei technologische 
vernieuwingen die het welzijn van bewoners en 
cliënten hebben verbeterd en het werkproces van 
medewerkers efficiënter maakten. Dat smaakt naar 
meer. Vandaar dat we in 2021 de focus willen leggen 
op een nieuwe programmalijn: het verder versnellen 
en verankeren van vernieuwing. Daarnaast gaan we 
verder met een aantal programmalijnen die in 2020 
reeds opgestart zijn. We vervolmaken de projecten 
die onder deze programmalijnen vallen en ronden 
daarmee een aantal van deze programmalijnen in 
2021 definitief af.

In 2021 staat voor ons het volgende op de agenda qua 
programmalijnen en bijbehorende projecten: 

1. Zorgverbetering en zorgtechnologie

 → WZD en moeilijk verstaanbaar gedrag begeleiden
 → Zorgtechnologie verder uitbreiden
 → Palliatieve unit opzetten
 → Mantelzorgbeleid
 → Nieuw voedingsconcept implementeren
 → SIG

2. Personeel en arbeid

 → Krachtgericht werken begeleiden
 → Formatie op orde brengen (kwalitatief en 

kwantitatief, verzuim verlagen)
 → Flexibilisering en taakdifferentiatie nader 

implementeren

 → Digivaardigheden vergroten
 → Communicatie: arbeidsmarktcommunicatie 

gericht op aantrekkelijk werkgeverschap, 
duurzame inzetbaarheid en Reinalda vitaal. 
Onboarden app verankeren en doorontwikkelen 
interne communicatie

3. Uitbreiden en verbouwen

 → Verbouwing De Roos
 → Nieuwe locatie(s) ontwikkelen
 → Uitbreiding capaciteit Spinoza en Erasmus 

Multatuli
 → Realiseren kookmogelijkheden huiskamers

4. Vernieuwing versnellen en verankeren 

De programmalijn Vernieuwen en veranderen 
is weliswaar een vierde programmalijn, maar 
verbindt op horizontale wijze de drie bestaande 
programmalijnen. Zie onderstaande figuur. Deze 
vierde programmalijn is in een apart programmaplan 
uitgewerkt.

De doelstellingen van Reinalda zijn weergegeven in de 
strategiekaart 2019-2022. 
 
 

Wat zijn onze actiepunten voor 2021?

1. 
Zorgverbetering en 

zorgtechnologie

2.
Personeel en 

arbeid

3.
Uitbreiden en 

verbouwen

 → WZD en moeilijk verstaanbaar 
gedrag begeleiden

 → Zorgtechnologie verder uitbreiden
 → Palliatieve unit opzetten
 → Mantelzorgbeleid
 → Nieuw voedingsconcept 

implementeren
 → SIG

 → Krachtgericht werken begeleiden
 → Formatie op orde brengen 

(kwalitatief en kwantitatief, 
verzuim verlagen)

 → Flexibilisering en taakdifferentiatie 
nader implementeren

 → Digivaardigheden vergroten
 → Communicatie: arbeidsmarkt-

communicatie gericht op 
aantrekkelijk werkgeverschap, 
duurzame inzetbaarheid en 
Reinalda vitaal. Onboarden app 
verankeren en doorontwikkelen 
interne communicatie

 → Verbouwing De Roos
 → Nieuwe locatie(s) ontwikkelen
 → Uitbreiding capaciteit Spinoza en 

Erasmus Multatuli
 → Realiseren kookmogelijkheden 

huiskamers

4. Vernieuwing versnellen en verankeren 
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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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