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Voorwoord  
Voor u ligt het Zorgondernemingsplan voor 2018 tot 2020. Dit ondernemingsplan geeft een 

beschrijving van de ontwikkelingen waar SWZ mee bezig is, mee te maken krijgt of verwacht. Dit 

ondernemingsplan is een logisch vervolg op het voorgaande plan dat een langere looptijd kende en 

overbrugt hierdoor de periode van oplevering van de nieuwbouw. Het betrekken van de nieuwbouw 

en de ervaringen die het werken volgens het concept kleinschalig wonen opgedaan worden maakt 

dat, voor wat betreft de verpleeghuiszorg een duidelijke nieuwe stip aan de horizon gezet kan 

worden. Dit verdient vervolgens een ondernemingsplan met een wat langere looptijd.  

Dit ondernemingsplan geeft richting aan het beleid tot 2020. Daar waar grote veranderingen in de te 

verwachtte ontwikkelingen of daarbuiten waarneembaar zijn rechtvaardigt dit een (gedeeltelijke) 

herziening van dit plan. 

Bepaalde onderwerpen van dit zorgondernemingsplan zijn herkenbaar omdat ze in het voorgaande 

ook aan de orde gekomen zijn. Deels zijn deze hetzelfde maar vaak zijn deze onderwerpen aangepast 

aan de tijd of aan de ontwikkelingen die doorgemaakt zijn. Vooruitkijkend, naar het 

zorgondernemingsplan vanaf 2020, zullen specifieke onderwerpen ook daarin naar voren komen. Er 

zijn processen die om de complexiteit of relevantie voor een langere duur specifiek de aandacht 

verdienen.  

Wassenaar, november 2017 
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Hoofdstuk 1, Stichting Wassenaarse Zorgverlening 

1.1 Inleiding 
Hoofdstuk 1 is met name geschreven voor de externe lezer. Hierdoor kan het zorg ondernemingsplan 

ook voor deze doelgroep geplaatst worden binnen de organisatiecontext. Dit hoofdstuk geeft een 

beschrijving van Stichting Wassenaarse Zorgverlening als organisatie en werkgever op hoofdlijnen. 

Na de omvang bepaling (hoe groot is SWZ, waar richt zij zich op en wat heeft zij te bieden) worden de 

missie en visie beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op de organisatiestructuur gevolgd door de 

besturingsfilosofie. Dit geeft samen met de visie de lezer een beeld van hoe SWZ de ondersteuning 

vormgeeft. Een belangrijk onderdeel van de manier waarop de ondersteuning aan cliënten wordt 

vormgegeven wordt mede bepaald door de samenwerkingspartners. Het hoofdstuk wordt dan ook 

afgesloten met een overzicht van deze partners inclusief een beschrijving van waar de samenwerking 

zich op richt.  

1.2 Omvang, focus en dienstenaanbod 
SWZ is per 1 januari 2004 ontstaan uit een fusie tussen Huize Willibrord en het Sophiekehuis. SWZ is 

een zorgorganisatie die in aanvang alleen ondersteuning leverde aan ouderen, chronisch zieken en 

mensen met een lichamelijke handicap. Vanaf 1 januari 2011 is het ondersteuningsaanbod uitgebreid 

met het bieden van dagbesteding aan mensen met een verstandelijke handicap.  

SWZ ondersteunt ouderen en chronisch zieken zowel binnen de thuissituatie als binnen het 

verzorging-, verpleegtehuis. SWZ biedt ook verpleeghuiszorg middels het concept kleinschalig 

wonen. SWZ geeft dit vorm op één locatie waar twee woningen die samen huisvesting biedt aan 12 

cliënten. Verder levert SWZ ondersteuning aan mensen met een lichamelijke handicap en biedt SWZ 

huishoudelijke zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). SWZ biedt 

dagbesteding aan mensen met beginnende dementie die nog thuis wonen.  

Wekelijks worden circa 700 cliënten (intra- en extramuraal) door medewerkers van SWZ 

ondersteund. Per jaar levert SWZ ongeveer 75000 uur ondersteuning bij mensen thuis. Dit betreft 

zowel (specialistische) thuiszorg als huishoudelijke zorg. SWZ heeft daarnaast 141 intramurale 

plaatsen voor verpleeghuiscapaciteit en andere woonvormen. Tot slot biedt SWZ aan circa 15 

cliënten ADL assistentie in een ADL cluster en biedt SWZ ondersteuning aan circa 18 cliënten met een 

verstandelijke handicap. 

Binnen SWZ zijn zo’n 330 medewerkers werkzaam. SWZ heeft een kleine overhead. Circa 90% van de 

medewerkers heeft vanuit de functie direct contact met cliënten. Dit zijn de verzorgende en 

verplegende functies maar ook functies binnen facilitair en welzijn. Het betreft hier functies vanaf 

niveau 1 tot en met niveau 5.  

1.3 Visie 
SWZ werkt vanuit een duidelijke missie waarbij de belangrijkste kernwaarde is benoemd van waaruit 

de dienstverlening wordt vormgegeven. Daarnaast heeft SWZ zowel een visie op zorg en 

ondersteuning als een visie op de medewerker. SWZ is van mening dat een visie pas betekenis heeft 

als deze in samenhang vanuit beide actoren bezien is geformuleerd. SWZ geeft haar ondersteuning 

vorm geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus 
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1.3.1 Visie op zorg en ondersteuning 

De cliënt van SWZ is een uniek mens die invulling en richting geeft aan het eigen leven. 

Uitgangspunt in de zorg en dienstverlening van SWZ is het behouden danwel verhogen van 

het welzijn van cliënten. De zorg en ondersteuning die door SWZ geboden wordt heeft als 

doel mensen die op enige wijze zorg en ondersteuning nodig hebben op een zodanige manier 

te ondersteunen dat zij het leven kunnen leiden zoals zij zelf wensen. Centraal hierin staat 

dat cliënten actief betrokken worden bij de invulling van de gewenste zorg en ondersteuning. 

Aan de basis van al de handelingen staat een holistische mensvisie. SWZ gaat uit van een 

verbinding tussen lichamelijke, emotionele, relationele en religieuze aspecten. Het evenwicht 

in, én de samenhang hiervan is bepalend voor de mate van welzijn. 

1.3.2 Visie op de medewerker 

Iedere medewerker van SWZ is uniek. Vanuit zijn of haar eigen professie levert deze een 

belangrijke bijdrage aan het welzijn van cliënten. De medewerker staat in het centrum van 

zijn of haar eigen loopbaan. De eigen wens, in samenhang met de (persoonlijke) 

mogelijkheden enerzijds, en binnen de geldende kaders anderzijds, is bepalend en 

richtinggevend voor het werken binnen SWZ. SWZ ondersteunt, als werkgever, de 

medewerker in de uitoefening van zijn of haar functie en heeft een stimulerende rol met 

betrekking tot ontwikkeling binnen het huidige of wenselijk functiegebied. 

1.3.3 Kernwaarden 
SWZ werkt vanuit een aantal duidelijke kernwaarden. Deze kernwaarden hebben betrekking 

op de attitude, professionaliteit en de wijze waarop de ondersteuning wordt aangeboden. 

Concreet zijn deze werkwaarden; persoonlijk, vriendelijk, vakkundig, deskundig, 

verantwoordelijkheid, gezamenlijkheid, veiligheid, herkenbaarheid en huiselijkheid. Deze 

kernwaarden zijn in 2016 onder andere in samenspraak met de cliëntenraad en de 

ondernemingsraad geformuleerd en vastgesteld.  

1.4 Organisatiestructuur 
DE algemeen directeur is belast met het bestuur van SWZ en de dagelijkse leiding van SWZ als 

geheel. Binnen het MT wordt de algemeen directeur door de overige MT-leden geadviseerd ten 

aanzien van de voorgenomen besluiten. De algemeen directeur neemt alle besluiten ten aanzien van 

SWZ.  

De MT leden zijn tezamen met de algemeen directeur belast met de leiding van het aan de 

betreffende manager toegewezen taak- en of aandachtsgebied. De managers voeren de door de 

algemeen directeur genomen besluiten uit voor zover deze op hun werkgebied liggen. 

De algemeen directeur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De personeels-

vertegenwoordiging is georganiseerd binnen de Ondernemingsraad (OR). SWZ heeft een  

cliëntenraad. Sinds 2016 zijn de cliëntenraad van SWZ Sophieke en SWZ Willibrord samengevoegd.  

De raad bestaat uit zowel cliënten als verwanten. Daarnaast is binnen SWZ een commissie ethiek en 

religie (CER) actief welke zich op de ethische en religieuze vraagstukken die voortkomen vanuit de 

zorg en dienstverlening richt. 
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1.5 Besturingsfilosofie  
De besturingsfilosofie heeft betrekking op de wijze waarop het management van SWZ de organisatie 

aanstuurt. Binnen SWZ wordt de verantwoordelijkheid voor het eigen werk zoveel mogelijk 

neergelegd bij de betreffende medewerker. Medewerkers zijn in grote mate verantwoordelijk voor 

het organiseren en vormgeven van het eigen werk. Binnen SWZ wordt dit voornamelijk 

georganiseerd vanuit zelfsturende teams (zie hiervoor ook paragraaf 1.7). Binnen deze teams hebben 

de medewerkers een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het totale zorg- en 

ondersteuningsproces.  

1.5.1 Visie op zelfsturing 

De visie op zelfsturing houdt in dat teams worden gevormd door medewerkers die elk, 

(vanuit eigen competenties) een belangrijke bijdrage leveren aan het totale zorg- en 

ondersteuningsproces. Medewerkers hebben, door hun dagelijks contact met cliënten, een 

belangrijk aandeel in de kwaliteit van de geleverde ondersteuning. Teams dragen hier een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor waarbij ieder teamlid een eigen specifieke bijdrage 

levert aan het uiteindelijke resultaat. 

Binnen de gezamenlijke verantwoordelijkheid heeft iedere medewerker een persoonlijke 

verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid wordt enerzijds ingevuld vanuit de context 

van de functie, anderzijds ingevuld vanuit de eigen interesses en/of ambities. 

Medewerkers en cliënten stimuleren elkaar om de zorg en ondersteuning optimaal vorm te 

geven. Cliënten, en eventuele verwanten, participeren zoveel mogelijk in het 

ondersteuningsproces. Daar waar mogelijk leveren zij een actieve bijdrage in de benodigde 

activiteiten. Het uiteindelijke doel is het verhogen of bestendigen van het gevoel van welzijn 

of welbevinden zodat participatie aan de samenleving, in welke zin dan ook, mogelijk is.  

1.6 Samenwerkingspartners  
SWZ is zich sterk bewust wat de inhoudelijke en financiële meerwaarde samenwerking met anderen 

met zich mee kan brengen. SWZ investeert dan ook veel in samenwerking met andere organisaties 

en let goed op de omgeving als het gaat om samenwerkingsmogelijkheden. De belangrijkste 

samenwerkingspartners passeren hieronder de revue.  

1.6.1 de Wassenaarse Bouwstichting  

SWZ heeft vanaf 2002 een formele samenwerking met de Wassenaarse Bouwstichting. Het 

doel van deze samenwerking was het ontwikkelen van een integraal aanbod van Wonen, 

Welzijn en Zorg binnen de gemeente Wassenaar. Vanuit deze samenwerking zijn de laatste 

jaren diverse initiatieven geconcretiseerd. Van hieruit zijn concrete activiteiten ontstaan die 

in gezamenlijkheid ondernomen worden. Op dit moment heeft de samenwerking vooral 

betrekking op de nieuwbouw aan de Ridderlaan.  

1.6.2 het Johannahuis 

Het Johannahuis is onderdeel van het Van Ommerenpark. Binnen het van Ommerenpark 

wordt zowel intramurale zorg als thuiszorg geleverd aan cliënten die woonachtig zijn in het 

wat duurdere segment van Wassenaar. SWZ en het van Ommerenpark hebben medio 2008 

de toekomstige samenwerking in een intentieverklaring opgetekend. Dit heeft uiteindelijk 

geleid tot een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst regelt de onderlinge 



4 

samenwerking op stafniveau. Achterliggende gedachte hiervan is dat hierdoor kosten kunnen 

worden bespaard en de efficiency kan worden vergroot.  

1.6.3 Gemeente Wassenaar 

SWZ heeft de afgelopen jaren met de gemeente Wassenaar samengewerkt met een aantal 

zorginhoudelijke projecten. Daarnaast heeft SWZ zich ingespannen een bijdrage te leveren 

aan de ontwikkeling van het Wassenaarse beleid ten aanzien van wonen, zorg en welzijn. De 

samenwerking is met name de afgelopen jaren fors geïntensiveerd door onder andere het 

gezamenlijke project op SWZ Sophieke (het ontmoetingspunt).  

1.6.4 Novicare  

SWZ werkt samen met Novicare. Novicare levert de behandeldienst binnen SWZ. Door deze 

samenwerking zijn binnen SWZ niet alleen paramedici werkzaam maar wordt er ook 

expertise geleverd op het gebied van behandeling.  

De multidisciplinaire aanpak van Novicare en de samenwerking van de professionals van 

Novicare met de professionals van SWZ heeft niet alleen als resultaat dat de cliënten de 

benodigde behandeling krijgen maar dat hierbij familie ook wordt ondersteund en dat er 

scholing en advies geboden wordt.  

1.6.5 Woningbouwvereniging Willibrordus 

Enige jaren geleden zijn er contacten gelegd met de woningbouwvereniging Willibrordus. 

SWZ werkt met de Willibrordus samen in de ontwikkeling van een locatie waar 

verpleeghuiszorg geleverd gaat worden vanuit het concept kleinschalig wonen. Dit is op de 

Bellesteijn locatie. Door verpleeghuiszorg op de locatie te bieden vindt er een bredere 

spreiding van verpleeghuiszorg binnen de gemeente plaats. In totaal worden er vier 

woningen, bestemd voor 24 cliënten met een psychogeriatrisch ziektebeeld gebouwd. De 

verwachting is dat deze woningen in maart 2018 worden opgeleverd. 

1.6.6 ROC Mondriaan 

SWZ werkt voor wat betreft de ontwikkeling van- en het aanbod van de MMZ ig opleidingen 

nauw samen met het ROC Mondriaan. De samenwerking richt zich met name op de 

ontwikkeling van de maatwerkopleidingen MMZ (ig) niveau 3 waarbij de werkwijze van SWZ 

is ingepast binnen het reguliere onderwijsaanbod. Door deze aanpassingen in het 

onderwijsaanbod sluit het onderwijs van de leerling-medewerkers goed aan bij de praktijk 

van alle dag en is het – meer dan anders – mogelijk om de inhoud van de les aan te passen 

aan de thema’s en doelstellingen van SWZ. Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats 

voor het derde maatwerktraject.  

Daarnaast zijn – door ontwikkelingen in de branche en transitie binnen de zorg – bij 

voortduring bewegingen waarneembaar van diverse actoren in de branche die op zoek zijn 

naar een vorm van samenwerking (bijvoorbeeld een tandartsenpraktijk). SWZ houdt deze 

bewegingen goed in de gaten en onderzoekt ieder signaal danwel verzoek op 

(zorginhoudelijke) meerwaarde. 
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1.7 Zelfsturing 
Binnen SWZ wordt vanaf 2012 gewerkt met zelfsturing. Binnen een zelfsturend team organiseren de 

medewerkers samen met de cliënt en de leden van het sociaal netwerk de zorg en ondersteuning. 

Werken binnen een zelfsturend team betekent binnen SWZ dat de medewerker zelf de ruimte en 

verantwoordelijkheid heeft om de zorg en ondersteuning – samen met cliënten en leden van het 

sociaal netwerk – vorm te geven. Medewerkers doen dit in afstemming met elkaar (het team). Het 

team heeft daarnaast de verantwoordelijkheid om die processen die betrekking hebben op de 

directe bedrijfsvoering binnen het team zelf vorm te geven. In een zelfsturend team is geen 

leidinggevende aanwezig. Het team maakt met elkaar afspraken en stelt van daaruit teamrollen vast. 

Ieder teamlid heeft een specifieke rol en van daaruit verantwoordelijkheid. De teams verantwoorden 

hun activiteiten bij een manager.  

Zelfsturing wordt binnen SWZ gezien als een belangrijk middel om medewerkers het eigenaarschap 

bij medewerkers te vergroten. Doordat medewerkers zelf (eventueel met cliënten) verantwoordelijk 

zijn voor het organiseren van het werk en daar ook de ruimte voor krijgen wordt het eigenaarschap 

en creativiteit van medewerkers vergroot. Dit komt ten goede aan de kwaliteit en tevredenheid van 

zowel cliënten als medewerkers.  

Medewerkers worden in hun ontwikkeling ondersteund door de coaches zelfsturing. SWZ heeft 

hiervoor twee coaches zelfsturing in dienst. De coaches ondersteunen de teams en individuele 

medewerkers in de ontwikkeling binnen de verschillende ontwikkelfasen. 

Binnen SWZ werken alle zorgteams vanuit de zelfsturende principes. De restauratieve dienst, het ADL 

cluster, huishouding WMO en de facilitaire ondersteuning intramuraal doen dit niet. Bij deze 

afdelingen en diensten is nog sprake van een direct leidinggevende of coördinator. De inhoud van 

het werk al dan net met het daarbij behorende deskundigheidsniveau maakt dat een directe 

aansturing (in meer of mindere mate) van belang blijft.  

De praktijk leert dat de zelfstandigheid van teams erg afhankelijk is van personele mutaties, 

ziekteverzuim en de aanwezigheid van persoonlijke kwaliteiten. Door veranderingen in de personele 

bezetting kunnen teams terugvallen in een ontwikkelfase of juist een ontwikkelfase versneld 

doorlopen. Er is dan ook geen sprake van een chronologische opbouw van fasen maar een 

voortdurende wisseling daarvan.  
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Hoofdstuk 2, Producten 

2.1 Inleiding 
Het zorglandschap is in de afgelopen jaren drastisch veranderd. Ogenschijnlijk dezelfde producten 

worden op verschillende manieren gefinancierd waarbij ze als product naast elkaar of als 

totaalaanbod door elkaar heen aangeboden worden. Goede voorbeelden hiervan zijn de 

huishoudelijke ondersteuning extramuraal die wordt gecombineerd met wijkverpleging en de 

activiteiten in het kader van zinvolle daginvulling als onderdeel van de geboden verpleeghuiszorg. 

Hoofdstuk 2 geeft, op hoofdlijnen, in inzicht in de verschillende producten die SWZ aan haar cliënten 

aanbiedt. Om de producten goed te verbinden met een ontwikkelingsgerichte context wordt deze in 

de beschrijving – daar waar relevant – kort meegenomen. 

2.2 Intramurale zorg 
SWZ is een aantal jaren geleden gestart met het toekomstbestendig maken van de intramurale zorg. 

Voorbeelden hiervan zijn de huidige somatische en psychogeriatrische verpleeghuiscapaciteit binnen 

SWZ Willibrord, SWZ Amaliahof en SWZ Sophieke. De ontwikkeling van het aantal cliënten (de 

overeengekomen productie) past binnen de ontwikkeling die SWZ gaat doormaken naar kleinschalig 

wonen. SWZ heeft op dit moment cliënten met een somatisch of psychogeriatrisch ziektebeeld met 

een verpleeghuisindicatie. Deze is al dan niet aangevuld met behandeling. Het aantal 

verzorgingshuis-cliënten is beperkt. Dit aantal loopt door verloop, steeds meer terug.  

Het overheidsbeleid is er op gericht dat cliënten meer zelf doen. Eventuele hulp daarbij dient in 

eerste instantie georganiseerd te worden door het eigen sociaal netwerk. Dit geldt ook voor de 

toekomstige intramurale populatie. SWZ heeft hierop geanticipeerd door het sociaal netwerk 

nadrukkelijker als voorheen te vragen om te participeren in de zorg en ondersteuning. Dit heeft 

bijzonder mooie initiatieven doen ontstaan en zal – naar verwachting – na het betrekken van de 

nieuwbouw binnen het concept kleinschalig wonen een toevlucht nemen.  

Vanaf 2018 is het mogelijk om met het zorgkantoor- binnen specifieke voorwaarden – voor de WLZ 

zorg een overeenkomst van drie jaar aan te gaan. SWZ heeft zich hiervoor ingeschreven en heeft 

deze – onder een paar administratieve voorwaarden – afgesloten. Het eerste kwartaal van 2018 zal 

uitwijzen of deze overeenkomst ook voor drie jaar geldt. Kan dit niet dan is de consequentie dat SWZ 

jaarlijks een nieuwe overeenkomst af moet sluiten. 

Binnen zowel de driejarige overeenkomst als de éénjarige overeenkomst geldt dat er jaarlijks 

additionele afspraken gemaakt worden over de vormgeving en de plannen van de activiteiten binnen 

het kader van Waardigheid en trots. Hiervoor dient SWZ jaarlijks twee ontwikkelplannen in waarbij 

de met de Ondernemingsraad en Cliëntenraad overeengekomen acties, planning en activiteiten 

beschreven staan. De overige ontwikkelplannen die eerder in het kader van de tariefopslagen 

gewenst waren zijn vervallen. Hiervoor is nu het kwaliteitskader verpleeghuiszorg (inclusief 

ontwikkelparagraaf) in de plaats gekomen.  

 



7 

2.3 Extramurale zorg 
SWZ heeft met een groot aantal verzekeraars een overeenkomst voor de extramurale zorg. Alle – 

voor deze regio gangbare labels – zijn gecontracteerd. Het contracteringsproces wordt jaarlijks 

doorlopen.  

Iedere verzekeraar kent een eigen productieplafond en voorwaarden. Daarbij wordt een duidelijk 

(ook contractueel) verschil gemaakt tussen het product Eerste lijnsverblijf (ELV) en de zorg thuis 

(wijkverpleging). Met enkele verzekeraars heeft SWZ ook afspraken kunnen maken over Medisch 

specialistische verpleegtechnische handelingen in de thuissituatie (MSVT). 

2.3.1 Wijkverpleging 

Wijkverpleging is persoonlijke verzorging of verpleging aan huis. De wijkverpleging wordt 

uitgevoerd door de extramurale teams. SWZ heeft de gemeente Wassenaar in vier 

verschillende regio’s opgedeeld en zet per regio een thuiszorgteam in. Binnen de thuiszorg 

wordt zowel verpleging en verzorging geboden als individuele begeleiding in het kader van 

de WMO en vanuit hetzelfde kader de hulp in de huishouding. De cliënt is voor SWZ het 

uitgangspunt waarbij zo min mogelijk verschillende gezichten een belangrijk doel is. Door de 

combinatie van deze verschillende producten door één team te laten bieden vindt er meer 

afstemming in de levering plaats en kan door combinaties het aantal medewerkers waar de 

cliënt mee te maken krijgt sterk worden verminderd.  

 2.3.2 Eerste Lijnsverblijf 

Eerste lijnsverblijf is voor mensen die om medische redenen tijdelijk niet meer thuis kunnen 

worden. Door middel van het product eerste lijnsverblijf kunnen mensen voor een periode 

van maximaal drie maanden opgenomen worden binnen een intramurale setting 

(kortdurende opname). Eerste Lijnsverblijf wordt ook ingezet voor zorg tijdens een laatste 

levensfase.  

SWZ heeft op SWZ Willibrord vier appartementen gereserveerd voor Eerste Lijnsverblijf. Deze 

appartementen zijn geschikt voor kortdurende opnames. De cliënten die daar tijdelijk 

verblijven worden ondersteund door een intramuraal team.  

2.3.3 Medisch specialistische verpleegtechnische handelingen in de thuissituatie  

SWZ vindt het belangrijk dat cliënten met zoveel mogelijk ondersteuningsvragen bij SWZ 

terecht kunnen. Daarvoor koopt SWZ – als daar de mogelijkheden voor zijn – ook Medisch 

specialistische zorg in. Omdat niet iedere verzekeraar hiervoor afspraken wil maken heeft 

SWZ beperkte productieafspraken. Voor SWZ is het belangrijk om hier productieafspraken 

voor te hebben omdat zij hierdoor wel een aanbieder blijft voor het product. In het geval er 

een groei komt op het gebied van MSVT kan SWZ hier mogelijk op meeliften. Het huidige 

beleid is dat als een organisatie geen productieafspraken heeft voor een bepaald product 

deze later niet meer kan contracteren.  

2.4 Wet Maatschappelijke ondersteuning 
Binnen de context van SWZ is binnen de Wmo grofweg een onderscheid te maken in drie 

aandachtsgebieden twee daarvan zijn namelijk de huishoudelijke ondersteuning en de (individuele) 

begeleiding. Minder bekend is de derde ondersteuningsvariant, namelijk beschermd wonen. De 

uitvoering van de huishoudelijke ondersteuning ligt sinds 2007 bij de gemeente. Vanaf 1 januari 2015 

krijgt de gemeente, voor wat betreft het organiseren van ondersteuning er veel meer taken bij. 



8 

SWZ heeft met de gemeente een overeenkomst gesloten voor twee soorten ondersteuningsvormen, 

namelijk de begeleiding en huishoudelijke ondersteuning. Daarnaast biedt de gemeente nog de 

mogelijkheid voor beschermd wonen. Deze is niet vastgelegd in een overeenkomst en wordt apart 

aangevraagd bij de gemeente Den Haag.  

2.4.1 Begeleiding 

Begeleiding wordt ingezet op het moment dat er sprake is van een verslechterende 

zelfredzaamheid en/of participatie danwel het stabiliseren daarvan of verbeteren. De 

omschreven resultaatgebieden zijn het begeleiden bij een gestructureerd huishouden, het 

ondersteunen en opbouwen van een sociaal netwerk, ondersteuning bij de 

thuisadministratie, bij arbeidsparticipatie of dagbesteding, de zelfzorg en 

mantelzorgondersteuning. Voor SWZ zijn met name de dagbesteding, zelfzorg en 

mantelzorgondersteuning van belang.  

2.4.2 Huishoudelijke ondersteuning  

De huishoudelijke ondersteuning is gericht op het voeren van een gestructureerd huishouden 

voor inwoners die dit niet zelf kunnen realiseren en/of niemand in het sociale netwerk 

hebben die dit voor hen kan realiseren en geen gebruik kunnen maken van algemene 

voorzieningen. De omschreven resultaatgebieden zijn het voorbereiden van de maaltijd, licht 

huishoudelijk werk en kamers opruimen in huis, zwaar huishoudelijk werk, onder andere 

stofzuigen, wc/badkamer reinigen, kleding en linnengoed wassen, het signaleren van- en 

doorgeleiding van de vraag naar de behoefte aan meer of andere zorg en het signaleren van 

gezondheidsrisico’s en doorgeleiding van de risico’s naar reguliere hulpverlening. Het verschil 

met het gestructureerd huishouden vanuit begeleiding is dat deze activiteit bij huishoudelijke 

ondersteuning (geheel) overgenomen wordt.  

2.4.3 Beschermd wonen  

In het geval inwoners niet in aanmerking komen voor een indicatie voor de WLZ maar wel 

een beschermde woonomgeving nodig hebben dan kunnen zij een aanvraag indienen voor 

beschermd wonen. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Het gaat hier om situaties 

waar toezicht en begeleiding nodig is.  

De inwoner is zelf verantwoordelijk voor het doen van een aanvraag voor beschermd wonen. 

De gemeente bepaalt of iemand voor deze vorm van ondersteuning in aanmerking komt en 

legt dit vast in een beschikking. Als een beschikking is afgegeven kan de cliënt afspraken 

maken met een zorgaanbieder. Het verblijf in een instelling wordt dan door de gemeente 

vergoed.  

2.5 Particuliere zorg 
SWZ biedt de mogelijkheid tot het afnemen van particuliere zorg. Cliënten kunnen de zorg en 

ondersteuning op particuliere basis afnemen of dit combineren met een Wlz indicatie, thuiszorg of 

PGB. Met name de cliënten die gebruik (willen) maken van extramurale producten worden door SWZ 

op deze mogelijkheden gewezen. De afdeling zorgbemiddeling maakt hier vervolgens afspraken met 

hen over.  
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2.6  Welzijn, activiteiten en dagbesteding 
De bekendste producten die vanuit welzijn worden aangeboden zijn wel de vaarvakanties, de 

vakantie voor PG cliënten en de jaarlijkse rolstoeldriedaagse. Deze producten worden vanaf 2017 

aangeboden onder de noemer Uit bureau. Voor de vaarvakantie geldt dat cliënten hier ook op 

particuliere basis gebruik van kunnen maken. 

Met behulp van subsidie van de gemeente Wassenaar biedt SWZ opvang aan inwoners van de 

gemeente Wassenaar die daarvoor verder geen indicatie hebben. De achterliggende gedachte is het 

creëren van een soort vangnet voor mensen met een zeer klein of geen sociaal netwerk. Dit wordt 

aangeboden onder de noemer Pluspunt welke gecombineerd wordt aangeboden binnen een 

ontmoetingspunt. Hiervan heeft SWZ er op dit moment één op de locatie SWZ Sophieke. Het 

ontmoetingspunt is voor inwoners met en zonder indicatie. SWZ heeft de ambitie om het aantal 

ontmoetingspunten binnen de gemeente Wassenaar uit te breiden.  

SWZ biedt dagbesteding aan mensen met beginnende dementie. Deze dagbesteding wordt 

aangeboden op locatie SWZ Sophieke en biedt enerzijds een vorm van zinvolle daginvulling voor 

cliënten en anderzijds respijtzorg voor partners en mantelzorgers. De dagbesteding is vijf dagen per 

week open. Vanaf 2018 is de dagbesteding zeven dagen per week geopend. 

SWZ biedt dagbesteding aan cliënten met een verstandelijke handicap op de kinderboerderij. 

Hiervoor heeft SWZ – via onder aanneming – productieafspraken met Philadelphia. Philadelphia is 

een landelijke organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke handicap. Het 

is onzeker in hoeverre deze dienstverlening door SWZ gecontinueerd wordt.  
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Hoofdstuk 3, Organisatieontwikkelingen  

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk komen de verschillende, voor SWZ meest kenmerkende en belangrijke, 

organisatieontwikkelingen aan bod. Op onderdelen is dit hoofdstuk een verlengde van het 

voorgaande zorgondernemingsplan of een logisch vervolg op de inhoud van voorgaande 

hoofdstukken. Bij sommige onderwerpen is er in meer of mindere mate sprake van een voortgang 

waardoor dit hoofdstuk op onderdelen een evaluatief karakter heeft. Andere onderwerpen zijn weer 

geheel nieuw of aangepast aan recente ontwikkelingen.  

3.2 Kleinschalig wonen 
SWZ heeft inmiddels al een flink aantal jaren ervaring op gedaan met kleinschalig wonen. Vanaf 2005 

heeft SWZ binnen de Amaliahof het concept kleinschalig wonen vormgegeven. De Amaliahof biedt 

huisvesting aan maximaal 12 cliënten met een psychogeriatrisch ziektebeeld die verdeeld over twee 

aparte woonlagen ondersteund worden door medewerkers van SWZ.  

SWZ heeft ervoor gekozen om dit concept door te voeren op de locatie van SWZ Willibrord. De 

nieuwbouw op deze locatie biedt hiervoor de mogelijkheid. In totaal worden er op deze locatie drie 

panden gebouwd die circa 72 cliënten huisvesten voor kleinschalig groepswonen. Iedere woning 

huisvesten zes of zeven cliënten. 

De nieuwbouw op de Ridderlaan heeft ernstige vertraging opgelopen. Een buurtcomité heeft diverse 

rechtszaken aangespannen om de nieuwbouw tegen te houden. Inmiddels is gebleken dat het 

buurtcomité geen gelijk heeft gekregen en zijn de voorbereidingen voor de nieuwbouw getroffen. In 

het laatste kwartaal van 2017 is gestart met de daadwerkelijke bouw. De nieuwbouw aan de 

Ridderlaan wordt naar verwachting in maart 2019 opgeleverd.  

De nieuwbouw op de locatie Bellesteijn heeft geen vertraging gehad. De verwachting is dat de 

woningen op deze locatie in maart 2018 worden opgeleverd. Ook bij deze nieuwbouw geldt dat er 

gebouwd wordt voor het concept kleinschalig wonen. Totaal gaat het hier om 24 plaatsen. De 

verhuizing van de Bellesteijn wordt gezien als een goede kans om het proces rondom de verhuizing, 

op een goede wijze, vorm te kunnen geven. binnen het proces wordt het verhuizen naar de nieuwe 

locatie op twee manieren gefaciliteerd en georganiseerd namelijk vanuit facilitair oogpunt 

(bijvoorbeeld oplevering, domotica, meubels en de daadwerkelijke verhuizing) en vanuit inhoudelijk 

oogpunt dat zich meer richt op de “zachte” kant bijvoorbeeld het voorbereiden van cliënten, 

verwanten en medewerkers op de verhuizing, het takenpakket, inrichting, teamsamenstelling et 

cetera. Hiervoor zijn twee projectgroepen ingesteld die ieder, vanuit eigen invalshoek, door middel 

van best practices, trial en error een draaiboek maken die ook gebruikt wordt voor de opvolgende 

verhuizing.  

De nieuwbouw is grotendeels bedoeld voor cliënten met een psychogeriatrisch ziektebeeld. SWZ 

heeft de afgelopen jaren deze doelgroep flink zien groeien en verwacht dat dit aantal groter zal 

worden. In aanvang zullen drie tot vier woningen worden aangeboden aan de somatische doelgroep. 

De groei zal verder uitmaken in hoeverre het kleinschalig wonen voor de somatische cliënt wordt 

verminderd. 
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SWZ is van mening dat het wonen binnen het concept kleinschalig wonen het welzijn van cliënten 

bevordert en de rol van de mantelzorger groter maakt. Binnen de context van kleinschalig wonen 

staat het welzijn centraal. De insteek hierbij is het gezamenlijk voeren van “het huishouden” met al 

haar facetten. Daar waar nodig of gewenst wordt de cliënt door de medewerker ondersteunt om hier 

een bijdrage aan te leveren. Dit vraagt, organisatorisch om een andere functiestructuur waar de 

nadruk ligt op het ondersteunen en begeleiden van cliënt en mantelzorger. SWZ heeft eerder 

vastgesteld dat de verzorgende en verpleegkundige structuur hier onvoldoende handvatten in biedt 

en heeft voor de medewerkers die werkzaam zijn binnen het kleinschalig wonen voor cliënten met 

PG een nieuwe functiestructuur ontwikkeld. Deze functiestructuur is ontwikkeld in samenspraak met 

een delegatie van de ondernemingsraad en de cliëntenraad. 

Na het betrekken van de nieuwbouw huisvest SWZ de gehele PG cliëntpopulatie binnen kleinschalig 

wonen. Alleen voor de somatische verpleeghuiscliënten heeft SWZ nog de mogelijkheid tot wonen in 

individuele appartementen in SWZ Sophieke. Voor wat betreft het kleinschalig PG wonen is het 

overigens nog maar de vraag in hoeverre de Amaliahof toekomstbestendig is. Het is de stellige 

verwachting dat deze locatie, voor wat betreft de aanwezigheid van individuele voorzieningen, 

achterblijft na de oplevering van de locaties aan Bellesteijn en de Zorgcampus. 

Met het betrekken van de nieuwbouw gaat SWZ in haar intramurale capaciteit terug. De verwachting 

op dit moment is dat de capaciteit terugloopt naar 132 intramurale verpleeghuisplaatsen (met en 

zonder behandeling). 

De doorontwikkeling van de deskundigheid van medewerkers op het gebied van cliëntenzorg staat 

de komende jaren centraal. Er is een goede start gemaakt met het vergroten van het bewustzijn dat 

het niet (alleen) meer gaat om het wegnemen van een (zelf)zorgtekort bij cliënten maar dat er 

daarnaast uitgegaan moet worden van de mogelijkheden van de cliënten. Belangrijke stappen zijn 

hiervoor al gezet. Van belang is wel om deze ontwikkeling de komende jaren te stimuleren. 

Medewerkers moeten namelijk voldoende tijd krijgen om deze manier van werken eigen te maken 

en de komende jaren zal – naar verwachting – maatschappelijk gezien ook nieuwe inzichten naar 

voren gebracht worden. Het is van belang dat de medewerkers van SWZ goed aan blijven sluiten bij 

de komende ontwikkelingen.  

3.3 Psychogeriatrie 
SWZ ondersteunt cliënten met dementie binnen Wassenaar. Hierbij maakt zij onderscheid tussen 

twee doelgroepen, namelijk de cliënten die intramuraal wonen en cliënten die nog thuis wonen. SWZ 

biedt hierbij ondersteuning, begeleiding, verzorging, verpleging en dagbesteding.  

SWZ heeft de ambitie excellent te willen zijn in het bieden van ondersteuning aan cliënten met 

dementie in het wonen. Deze expertrol komt voornamelijk tot uiting in het contact dat de 

medewerker heeft met de cliënt en zijn naasten. Clientgericht benaderen en een herkenbare stijl van 

begeleiden is hierbij het uitgangspunt. Het zinvol vormgeven van het leven, samen met anderen, het 

uiteindelijke doel.  

SWZ verwacht dat de doelgroep cliënten met psychogeriatrie de komende tijd zal toenemen. Deze 

cliënten zullen niet allemaal in aanmerking komen voor een verpleeghuissetting. Ook voor deze 

doelgroep is de verwachting dat ze langer thuis blijven wonen. De extramurale teams zullen in het 

werk ook meer te maken krijgen met deze vorm van ondersteuning.  
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Het ondersteunen van cliënten met een psychogeriatrisch ziektebeeld en hun naasten en het 

ondersteunen bij zinvolle daginvulling doet een beroep op specifieke vaardigheden en vraagt om een 

grote mate van deskundigheid. SWZ investeert veel in de deskundigheidsbevordering van haar 

medewerkers en zorgt ervoor dat deze deskundigheid geborgd wordt. Daarnaast investeert SWZ 

gericht in de deskundigheid van haar vrijwilligers en is zij actief in het ondersteunen van 

mantelzorgers in de omgang met hun naasten. De weg die SWZ hiermee heeft ingezet sluit aan op de 

behoefte. Er zijn goede stappen gezet. Ook hiervoor geldt dat dit de komende jaren gecontinueerd 

wordt.  

3.4 Somatiek 
SWZ bied verzorging en of verpleging aan cliënten met een somatische ondersteuningsvraag. De 

verzorging en verpleging kan zowel intramuraal als extramuraal worden geboden. SWZ heeft hierbij 

een beperkte mogelijkheid voor het bieden van ELV.  

SWZ ondersteund deze cliënten binnen SWZ Sophieke, Willibrord en in de thuissituatie. Na het 

betrekken van de nieuwbouw op de Ridderlaan heeft SWZ – zoals eerder al beschreven – ook 

kleinschalig wonen voor cliënten met een somatische indicatie. Dit is echter wel afhankelijk van de 

ontwikkeling van de PG. Als het aantal cliënten met een psychogeriatrisch ziektebeeld toeneemt zal 

dit een effect hebben op het aanbod van kleinschalig wonen voor somatiek.  

SWZ investeert in de doelgroep somatiek door middel van een voortdurend streven en werken naar 

een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg en verpleging. Vanzelfsprekend staat ook hier de kwaliteit 

van leven voorop waarbij de geboden zorg niet leidend is. Ook hiervoor geldt dat de wijze waarop de 

cliënt de kwaliteit van leven ervaart doorslaggevend is. Het voortdurend streven en werken naar een 

zo hoog mogelijke kwaliteit is binnen SWZ terug te vinden in de deskundigheid van medewerkers, de 

gastvrijheid en de aanwezigheid van faciliteiten.  

Binnen SWZ wordt rekening gehouden met een vermindering van het aantal somatische cliënten ten 

opzichte van het aantal psychogeriatrische cliënten. Goed mogelijk leiden de ontwikkelingen binnen 

de thuiszorg tot een verlaging van opname binnen een intramurale verpleeghuissetting. Zoals eerder 

gezegd wordt dit in eerste instantie door vertaald binnen het aanbod van kleinschalig wonen. 

Eigen regie, participatie in de zorg en ondersteuning, familieparticipatie en zinvolle daginvulling heeft 

bij de cliënten die passen binnen de somatische doelgroep dezelfde waarde als voor cliënten met een 

psychogeriatrisch ziektebeeld. De manier waarop en de specifieke ondersteuningsbehoefte verschilt 

echter. Binnen SWZ geldt dat ook voor de teams die de somatische zorg leveren hier scholing in gaan 

volgen. De essentie van deze scholing is identiek als die voor de psychogeriatrische zorg. De 

werkwijze die wordt aangeleerd zal verschillen. De functiestructuur die gebruikt wordt bij 

kleinschalig wonen voor cliënten met een somatisch ziektebeeld zal, in lijn met de gedane aanpassing 

van de functiestructuur kleinschalig wonen voor cliënten met PG, ook aangepast worden. 

3.5 Extramurale zorg 
De vraag naar extramurale zorg is toegenomen en zal verder toenemen. Alleen al de eigen bijdrage 

binnen de Wlz stimuleert dit. De daadwerkelijke zorg is complexer geworden en zal in de toekomst 

nóg complexer worden. De technische mogelijkheden worden groter en het is een algemeen 

aanvaardbare maatschappelijke norm geworden om zo lang mogelijk thuis te blijven. Hoewel er groei 

lijkt te zijn maakt dat het productieplafond dat zorgverzekeraars vaststellen een groeiscenario in 
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capaciteit niet of in beperkte mate mogelijk is. Binnen de extramurale zorg is er een toename van het 

aantal cliënten te zien en een duidelijke afname in het aantal uren dat afgenomen wordt.  

SWZ heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de deskundigheid van medewerkers. Ook binnen 

de krappere budgettaire kaders blijft het van belang deze investering te doen. Specifiek aandacht is 

er voor de bevoegdheid en bekwaamheid van medewerkers. Daarnaast zijn er additionele trainingen 

ontwikkeld om medewerkers zonder relevante vooropleiding cliënten te ondersteunen in 

bijvoorbeeld de algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL).  

Om de thuiszorg zo efficiënt mogelijk vorm te geven werkt SWZ nu met vier thuiszorgteams in plaats 

van vijf. Door de regio per team iets te vergroten kunnen er gemakkelijker routes worden 

samengesteld. Dit verhoogd de efficiëntie per team. 

Binnen de extramurale zorg is een ontwikkeling zichtbaar dat de gevraagde zorg specialistischer 

wordt. De gevraagde vaardigheden op bijvoorbeeld het gebied van voorbehouden en risicovolle 

handelingen worden frequenter gesteld en zijn meer divers. 

3.6 Opleiding MMZ 
SWZ heeft ervoor gekozen om zich te richten op een andere beroepsopleiding dan de traditionele 

opleiding Verzorgende niveau 3IG, namelijk de opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg. Deze 

opleiding heeft een sterk agogisch karakter. SWZ is van mening dat de diverse ontwikkelingen die in 

dit zorg ondernemingsplan beschreven worden vraagt om een  ander type medewerker die naast de 

huidige functies vanuit eigen visie de zorg en ondersteuning vormgeeft.  

SWZ is een paar jaar geleden een samenwerkingsverband aangegaan met het ROC. Vanuit dit 

samenwerkingsverband is de opleiding MMZ aangepast aan het werken binnen SWZ. Specifiek is er 

aandacht voor werken in een zelfsturend team, participatie van de cliënt en leden van het sociaal 

netwerk, het werken binnen kleinschalige woningen en het ondersteunen van cliënten met een 

psychogeriatrisch ziektebeeld in de eigen omgeving. Deze onderwerpen zijn verwerkt in het huidige 

programma en ingebracht in de vrije ruimte van de opleiding. Naast deze organisatie specifieke 

onderwerpen en het agogische karakter leidt de opleiding ook op voor de meer medische taken. Zo 

zijn de medewerkers die de opleiding MMZ hebben afgerond net zoals de Verzorgenden IG bevoegd 

en bekwaam voor de voorbehouden en risicovolle handelingen en geschoold in ziekteleer en multi-

morbiditeit. 

Het ROC heeft op dit moment twee lesgroepen die de aangepaste opleiding MMZ volgen. Deze 

lesgroepen bestaan uit alleen medewerkers van SWZ. De eerste lesgroep diplomeert eind 2018. De 

tweede lesgroep een jaar later. Op dit moment vinden de voorbereidingen plaats voor een derde 

lesgroep. Deze zal naar verwachting in april 2018 van start gaan. SWZ heeft dan ongeveer 45 

medewerkers die de opleiding MMZ volgen. De komende jaren zal SWZ blijven investeren in de 

opleiding MMZ. 

Met deze opleiding heeft SWZ een – in vergelijking tot de branche – opmerkelijke stap gemaakt. Op 

dit moment zijn er nog geen VVT instellingen die op zo’n grote schaal investeren in een agogisch 

gerichte opleiding.  
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3.7 Scheiden wonen en zorg 
Zoals eerder aan de orde is gekomen houdt SWZ rekening met een verlaging van de vraag naar 

(intramurale) somatische verpleeghuiszorg. Doordat er bijvoorbeeld binnen de 

ziektekostenverzekering geen sprake is van een eigen bijdrage maar een eigen risico zullen veel 

cliënten een financieel voordeel hebben van het afnemen van extramurale zorg. De ontwikkeling van 

de extramurale zorg, op het gebied van deskundigheid van medewerkers en mogelijkheden om zorg 

thuis te kunnen leveren zullen dit verder stimuleren en mogelijk maken.  

Gezien het sterk veranderende landschap binnen zorg en welzijn blijft SWZ de optie open houden om 

het pand SWZ Sophieke een andere bestemming te geven als dat nodig blijkt te zijn. Met 

aanpassingen kan het pand geschikt gemaakt worden voor huurappartementen. Cliënten met een 

somatische zorgvraag kunnen daar zelf een appartement in het pand huren waarbij de zorg, op 

extramurale wijze of middels een Volledig Pakket Thuis vanuit de Wlz worden aangeboden. Cliënten, 

het zoals de overige omwonenden zouden dan gebruik kunnen maken van de aanwezige faciliteiten.  

Door deze ontwikkeling zou wonen en zorg gescheiden worden. SWZ is dan naast zorgaanbieder ook 

de verhuurder van de appartementen. Deze transitie heeft inhoudelijke, financiële en fiscale 

consequenties. Daarnaast biedt wet- en regelgeving duidelijke kaders die goed in acht genomen 

moeten worden.  

3.8 Particuliere zorg 
De particuliere zorg die op dit moment wordt aangeboden wordt uitgebreid. SWZ gelooft erin dat er 

binnen de gemeente Wassenaar vraag is naar particuliere thuiszorg en dat SWZ zichzelf – naast de 

overige aanbieders op dit vlak – een positie op de particuliere markt kan verwerven. Onderzocht zal 

moeten worden wat het onderscheidend vermogen van de particuliere thuiszorg van SWZ kan zijn en 

hoe deze kan worden geëxploiteerd. Vervolgens zal de particuliere zorg ingericht moeten worden en 

organisatorisch handen en voeten moeten krijgen. Het heeft hierbij de voorkeur om de daarbij 

behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden te expliciteren.  

Op dit moment is er sprake van een particulier aanbod. Hetzij beperkt. Dit aanbod blijft van kracht en 

wordt, op korte termijn uitgebreid met particuliere palliatieve zorg. SWZ merkt dat er vraag is naar 

dit product en verwijst cliënten hiervoor nu door naar een andere organisatie. Door dit product zelf 

te ontwikkelen en aan te bieden kan SWZ zich verder op de particuliere markt begeven, ervaring 

opdoen met het ontwikkelen van producten en wat omzet genereren. Chronologisch aan dit proces 

wordt de particuliere thuiszorg, als nieuwe organisatie eenheid ontwikkeld. 

De exploitatie van de particuliere thuiszorg wordt niet vanuit SWZ gedaan maar vanuit SPOT. Deze 

aparte stichting is opgezet voor verschillende particuliere initiatieven waaronder de particuliere zorg. 

SWZ is (op dit moment) van mening dat exploitatie van de particuliere zorg vanuit een ander label 

effectiever en krachtiger is dan vanuit SWZ zelf doordat het verwachtingspatroon dat bij SWZ past 

hierdoor gemakkelijker doorbroken kan worden.  

SWZ wil zich wat de particuliere zorg betreft richten op drie belangrijke pijlers. De eerste pijler is de 

eerder genoemde palliatieve zorg. De tweede pijler, welke verder nog onderzocht gaat worden, richt 

zich meer op de thuiszorg die meer technisch van aard is (voorbehouden en risicovolle handelingen, 

specialistische zorg). Hier kan het gaan om een extra toevoeging op de geïndiceerde zorg vanuit de 

Zvw maar ook als extra zorg bij een Wlz of Wmo indicatie. De derde pijler, ten slotte, richt zich op het 
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vlak van welzijn en is in algemene zin te typeren als een gezelschapsdame of heer die naast een goed 

gezelschap ook in staat is tot ondersteuning in de ADL. Ook voor deze pijler geldt dat hier eerst 

onderzoek naar gedaan wordt.  

3.9 Welzijn 
SWZ faciliteert en organiseert een breed scala aan welzijnsactiviteiten. Deze activiteiten worden 

aangeboden vanuit SWZ en SPOT (de stichting die is opgezet voor particuliere initiatieven). Daarnaast 

zijn er veel initiatieven van stichtingen en buurtinitiatieven waarmee SWZ samen werkt. Hier maken 

cliënten van SWZ ook gebruik van.  

De welzijnsactiviteiten worden voor een deel gefinancierd vanuit het beschikbare budget, de 

financiële bijdrage in het kader van Waardigheid en trots en voor een deel vanuit de verleende 

subsidie van de gemeente. De gemeentelijke subsidie levert een bijdrage aan de exploitatie van het 

pluspunt en het vormgeven van het ontmoetingspunt in SWZ Sophieke. Waardigheid en trots richt 

zich op zinvolle daginvulling binnen de verpleeghuiszorg.  

SWZ heeft voor de gemeente Wassenaar in kaart gebracht welke initiatieven binnen de gemeente – 

op het gebied van ondersteuning en welzijn – aanwezig zijn. De achterliggende gedachte is om de 

krachten van de vele Wassenaarse initiatieven op dit vlak te bundelen. SWZ heeft bij de gemeente 

Wassenaar aangegeven hier een coordinatierol in te willen nemen.  

Bij de ontwikkeling van het aanbod is het van belang dat SWZ blijft aansluiten bij de vele initiatieven 

die er binnen de gemeente Wassenaar op dit vlak zijn en de “best practices” binnen de branche, het 

land of elders. Door aansluiting te vinden en gebruik te maken van andere goede voorbeelden 

kunnen enerzijds de investeringen zo laag mogelijk worden gehouden en de kwaliteit, het bereik en 

gebruik worden verhoogd.  

3.10 EHealth en domotica 
De ontwikkelingen op het gebied van eHealth en domotica gaan razendsnel. Er verschijnen 

bijvoorbeeld niet alleen apps die de mogelijkheden voor zelfzorg of professionele zorg vergroten 

maar er zijn ook ontwikkelingen die bijna de volledige facilitaire ondersteuning automatiseren.  

Op heel veel thema’s die binnen de zorg spelen zijn er ontwikkelingen gaande. Deze ontwikkelingen 

volgen elkaar steeds sneller op en de mogelijkheden worden steeds groter. SWZ volgt deze 

ontwikkelingen al geruime tijd en maakt hier ook gebruik van bij het vormgeven van- of het 

daadwerkelijke aanbod. Voorbeelden hiervan zijn de Medido, het dynamisch licht, de alarmering met 

camera en de elektronische sloten in de wijk.  

Voor wat betreft de ontwikkelingen op het gebied van ICT zal SWZ deze nauwgezet volgen. Het is van 

belang dat er goede aansluiting wordt gezocht bij de mogelijkheden van bijvoorbeeld 

softwareprogramma’s in het dagelijks gebruik. Het uitgangspunt is dat gebruikersgemak voorop staat 

zonder dat er aan kwaliteit wordt ingeleverd. Slimme toepassingen op bijvoorbeeld mobiele 

telefoons en rapportagesystemen die zowel voor de cliënt, zijn of haar familie en de professional 

toegankelijk zijn passen hier goed bij.  

SWZ zal de ontwikkelingen op dit vlak goed in de gaten houden en zich daarbij steeds de vraag 

stellen of de ontwikkeling een (inhoudelijke) bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van leven van haar 

cliënten. De primaire focus zal hier liggen op de mogelijkheden binnen de nieuwbouw (slimmer 
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wonen – slimmer werken) waarbij de veiligheid voorop staat en welzijn van cliënten al dan niet 

vergroot doordat medewerkers meer tijd voor cliënten hebben omdat (onderdelen van) 

werkzaamheden geautomatiseerd zijn of het welzijn in directe zin (door de toepassing) is vergroot. 

Hierbij zal niet alleen gekeken worden naar dat moment maar de ontwikkeling ook worden bezien op 

de langere termijn. Mogelijkheden binnen eHealth en/of domotica kunnen bijvoorbeeld in aanvang 

een zeer beperkte meerwaarde hebben of een fikse investering vragen, op de langere termijn echter 

kunnen ze voordelen geven.  

3.11 Stuurinformatie  
De werkelijkheid binnen de sector wordt complexer. Zoals uit dit ondernemingsplan blijkt zijn de 

producten divers en worden deze op verschillende manieren gefinancierd. Dit vraagt om 

stuurinformatie die aansluit bij het beoogde doel, de voorwaarden en eisen van het betreffende 

product. Eén generalistische manier van werken is hierop geen antwoord. De markt ontwikkelt 

daarnaast nieuwe manieren om bijvoorbeeld zorginhoudelijke ontwikkelingen te stimuleren en de 

geleverde kwaliteit te verantwoorden. Dit heeft in directe zin effect op de stuurinformatie die nodig 

en gewenst is.  

Voor wat betreft de stuurinformatie wordt onderscheid gemaakt in financiële stuurinformatie en 

informatie die meer zorginhoudelijk van aard is. De zorginhoudelijke stuurinformatie biedt een 

platform voor zowel feitelijke informatie (aantallen, tellingen, concrete data) als een platform die 

meningen en opvattingen van gebruikers weergeeft (Net Promotor score, waarneming, beleving). 

Uitgangspunt is dat alle stuurinformatie van belang is en dat deze – afhankelijk van het doel – op 

juiste waarde geschat wordt.  

In dit licht is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg maar zeker ook de verschillende voorwaarden van 

de ziektekostenverzekeraars en de Wmo van belang. Verder passen de verschillende 

tevredenheidsonderzoeken en (interne) registratiesystemen binnen de scope om te komen tot 

effectieve stuurinformatie.  

3.12 Financiële risico’s 
De verandering binnen het zorglandschap en de verschillende contracten, voorwaarden en 

financieringsstromen brengen financiële risico’s met zich mee. De levering van zorg is aan 

voorwaarden gebonden en dit geldt ook voor de declaratie van zorg. Daarnaast is de instroom van 

cliënten binnen de Wlz geen continu proces en de uitstroom door bijvoorbeeld overlijden in 

vergelijking tot een aantal jaren geleden hoger.  

Het zorgvuldig begroten van de te verwachtte kosten en uitgaven is zoals altijd van groot belang en 

wordt met zorgvuldigheid gedaan. Het in kunnen schatten van de te verwachtte inkomsten is lastiger 

dan voorheen omdat hier meer risico’s aan zitten. Het is dan ook belangrijk dat hier specifiek beleid 

op wordt ontwikkeld en dat het managen van de financiële risico’s duidelijk opgenomen wordt 

binnen de organisatiestructuur. 

De financiële administratie heeft de taak om de financiële risico’s te duiden, gericht beleid te 

ontwikkelen en acties te ondernomen om deze risico’s te verkleinen. Van belang hierbij is het 

genereren van data en ontsluiten van informatie waarbij niet alleen de voortgang van declaraties en 

het effect daarvan op de productieafspraken inzichtelijk is maar zeker ook prognoses, inschattingen 

en zo mogelijk benchmark informatie. Enkele voorbeelden van (veroorzakers van) financiele risico’s 
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zijn de verschillende productieplafonds, de jaarlijkse contractering ZVW en de voor de inkoop 

geldende voorwaarden.  

Om de financiële risico’s zoveel mogelijk te verkleinen zal de financiële administratie, de cliënt 

administratie en de afdeling zorgbemiddeling, ieder vanuit de eigen rol en deskundigheid gerichte 

taken krijgen. Deze afdelingen hebben vanuit de huidige rol en functie zicht op zowel de inkomsten 

als het declaratieproces en de instroom van cliënten. De aoic zal zo aangepast worden dat controle 

hierop mogelijk is en er zal aangesloten worden bij de voor de financiële risico’s relevante 

aanbevelingen uit de interim controles van de accountant en de HKZ audit. Jaarlijks zal het MT en een 

daartoe te beleggen bijeenkomst stilstaan bij de (grootste) financiële risico’s en de daarvoor 

gewenste en vereiste (rand)voorwaarden. 

3.13 Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 
Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg heeft als doel de kwaliteit van zorg – integraal en in samenhang 

– te verbeteren. Er ligt een opgave voor diverse partners voor het generen van kwalitatieve en 

kwantitatieve uitgangspunten die – vanuit de scope van het kwaliteitskader – moeten worden 

geïmplementeerd. Dit is nu nog niet bekend. Voor wat betreft het gebruik en de opdracht is het 

administratieve uitgangspunt administratieve lastenverlichting waarbij het te formuleren 

kwaliteitsplan en de daarbij behorende ontwikkelparagraaf gebruikt kan worden bij interne en 

externe verantwoording. 

Het kwaliteitsplan heeft een evaluatief karakter. De ontwikkelparagraaf beschrijft de daarop 

volgende ontwikkeling. Om dit vorm te kunnen geven zal periodiek vastgesteld moeten worden wat 

de huidige stand van zaken is ten aanzien van de in het plan verplichtte onderwerpen. SWZ zal 

hiervoor indicatoren vaststellen en deze – indien deze al aanwezig zijn – aanwenden. Daar waar deze 

niet aanwezig zijn zullen deze vanzelfsprekend ontwikkeld worden. Om voor wat betreft de 

indicatoren zicht te krijgen op de stand van zaken en ontwikkeling zal een meetsystematiek worden 

ontwikkeld en/of worden ingezet.  

SWZ gaat de ontwikkelparagraaf inzetten voor ontwikkeling van de gehele intramurale 

verpleeghuiszorg. SWZ heeft hierdoor een integraal plan dat niet alleen richting geeft aan de 

gewenste ontwikkeling van de intramurale verpleeghuiszorg maar hier ook concrete handvatten voor 

biedt. Een uitdaging hierbij is het maximaal inzetten van de systemen en werkwijzen die nu 

gebruikelijk zijn. De ontwikkeling van de ontwikkelparagraaf (en de evaluatie in de vorm van het 

jaarlijks kwaliteitsplan) wordt centraal gecoördineerd.  

3.14 Arbeidsmarktbenadering 
De branche VVT heeft te maken met een krappe arbeidsmarkt. Met name de instroom van nieuwe 

medewerkers met een zorg of welzijn gerelateerd diploma op niveau 3, 4 of 5 (HBO-V) is laag. Er is in 

de directe omgeving veel vraag naar bijvoorbeeld gediplomeerde verzorgende niveau 3ig, 

verpleegkundige en wijkverpleegkundige.  

De instroom binnen de ROC’s trekt sinds kort een beetje aan. Hoewel dit een goede ontwikkeling is 

op de wat langere termijn en de vraag naar bijvoorbeeld stageplaatsen hierdoor wat groter wordt is 

dit geen directe oplossing voor de vraag naar personeel op de korte termijn. Wel biedt het 

perspectief voor SWZ in de rol als stageaanbieder. SWZ blijft hier wat dat betreft in investeren en 

presenteert zich actief als stagebedrijf.  
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Mede door de krapte op de arbeidsmarkt blijft SWZ investeren in het opleiden van haar eigen 

medewerkers. SWZ investeert al jaren flink in de deskundigheidsbevordering van haar medewerkers 

en weet hierdoor haar medewerkers aan zich te binden en deze – indien de ambitie daar is – een 

goed loopbaanperspectief te bieden. Fasegewijs leidt SWZ een deel van haar medewerkers op naar 

een hoger niveau. Deze maken vervolgens ruimte voor de medewerkerspopulatie van een wat lager 

deskundigheidsniveau.  

Voor medewerkers zonder relevante vooropleiding maar met de ambitie om binnen de zorg te 

komen werken heeft SWZ een interne training ontwikkeld. Deze training is speciaal voor 

medewerkers zonder ervaring en dient als voorbereiding op een beroepsopleiding bij het ROC. Door 

deze training kunnen aspirant leerlingen – binnen gestelde kaders – snel aan het werk in de zorg en 

zijn ze goed voorbereid op de beroepsopleiding die – als onderdeel van de bij aanvang gestelde 

voorwaarden – ze gaan volgen. SWZ heeft hierdoor de mogelijkheid om zich – binnen de krappe 

arbeidsmarkt – te richten op de doelgroep die wel de ambities heeft om in de zorg te gaan werken, 

hiervoor ook de capaciteiten heeft maar nog niet de werkervaring. Bij de werving en selectie van 

kandidaten zonder relevante vooropleiding wordt gericht gekeken naar het opleidingsniveau, de 

capaciteit en de ambitie om een relevante opleiding te gaan volgen.  

SWZ stelt zich flexibel op als het gaan om aanstellen van medewerkers. Mogelijkheden van het 

omzetten van een BOL leerroute (stage) naar BBL (leerling-medewerker) wordt actief onderzocht. 

Daar waar gewenst en mogelijk neemt SWZ het werkgeverschap op zich. 

Voor wat betreft de vacaturestelling maakt SWZ gebruik van social media en de huis aan huis media. 

Ervaring leert dat dit de beste respons oplevert. Open sollicitaties worden altijd beoordeeld en als 

blijkt dat de kandidaat past binnen een functie waar een arbeidsmarktknelpunt is wordt deze altijd 

uitgenodigd voor een gesprek. Uitgangspunt is dan de geschiktheid voor de beoogde functie. Niet of 

er een vacature is. Bij geschiktheid volgt een aanstelling. SWZ heeft het vertrouwen dat de kandidaat 

– binnen afzienbare termijn – een vacature kan vervullen.  


