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Een korte terugblik op de vorige Koersnota
In december 2007 kwam de nota ‘Aandacht voor ouder worden en ouder zijn, Koers 
SHDH 2007-2010’ tot stand. In de vorm van beoogde resultaten werd de koers van SHDH 
aangegeven tot 2011. 
Inzichten van cliënten, medewerkers, vrijwilligers, leidinggevenden, staf, ondernemingsraad 
en centrale cliëntenraad werden betrokken bij het tot stand komen van de koers. De inhoud 
van de koers werd breed gedragen en sloot afgelopen jaren goed aan bij de praktijk. In de 
jaarplannen vond de koers een vertaling in SMART (Specifi ek, Meetbaar, Acceptabel, 
Realistisch en Tijdgebonden) geformuleerde resultaten. Tussentijdse interne en externe 
metingen lieten zien dat SHDH op koers lag.

De totstandkoming van de Koersnota 2011-2015
In 2010 ontstond de wens om de koers bij te stellen. Enerzijds was de looptijd van de Koers 
2007-2010 verstreken. Anderzijds vormden ontwikkelingen vanuit overheden en samenleving, 
de visieontwikkeling binnen SHDH ten aanzien van dienstverlening en de resultaten van het 
transitieproces1 aanleiding tot het zoeken naar de koers voor de komende vijf jaar.

Nieuwe inzichten zijn in deze onderliggende nota verwerkt, waarmee de nieuwe koers SHDH 
2011-2015 is ontstaan:

“Aandacht voor ouder worden en ouder zijn”
Een inspirerend perspectief

SHDH heeft voor ogen waar het volgen van de koers toe leidt. Een markant punt op de 
horizon geeft richting. Daarom is de schets van de te bereiken situatie in realistische taal 
geformuleerd en in de tegenwoordige tijd. Daarmee wordt bedoeld: als de koers succesvol is 
gevolgd, is dít het resultaat dat in de werkelijkheid wordt waargenomen. Op bepaalde plekken 
hieronder wordt het streven benadrukt, op andere plekken is volstaan met het beschrijven 
van het beoogde resultaat. Steeds gaat het om de koers en het in beweging zijn naar het punt 
op de horizon. 

Ton van Emmerik
Algemeen directeur/bestuurder SHDH 

1  SHDH ontwikkelt zich op organische wijze. Overal in de organisatie vinden in de werkpraktijk veranderings-

processen plaats, gedragen door geïnspireerde direct betrokkenen. Tijdens Transitiebijeenkomsten krijgt dit 

groeiproces nieuwe impulsen. Aan Transitiebijeenkomsten nemen deel: cliënten, verwanten, medewerkers, 

vrijwilligers, leidinggevenden, stafmedewerkers en vertegenwoordigers van ondernemingsraad en centrale 

cliëntenraad. De koers van SHDH geeft het kader aan voor de ontwikkelprocessen. Daaraan ontleent de groei 

binnen de organisatie zijn focus.

Inleiding
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“Zelf bepalen hoe je leeft en hoe je woont” 

Cliënten, hun verwanten, medewerkers en vrijwilligers brachten deze wens naar voren toen 
zij met elkaar nadachten over hoe zij willen leven en wonen over 10 tot 20 jaar, tijdens 
besprekingen over de gewenste koers SHDH 2011-2015. 

Er zijn soms grote verschillen bij de verdere invulling van deze wensen. De een wil het liefst  
in de huidige woon- en leefomgeving blijven wonen, met vertrouwde familieleden in de buurt, 
terwijl de ander meer ziet in een overgang naar een aangepaste woonomgeving.  

Naast deze verschillen zijn er ook overeenkomsten. Als er ondersteuning nodig is bij het 
ouder worden en ouder zijn, dan is het van belang dat die ondersteuning tijdig beschikbaar is. 
Vertrouwen hebben in degene die helpt en goed samenwerken in verbondenheid met elkaar, 
zijn dan belangrijk. Dat geeft een gevoel van veiligheid en rust.
De samenwerking tussen cliënt en medewerker in het beantwoorden van de vraag van de 
cliënt, wordt vanaf de allereerste kennismaking gezien als mensenwerk. In de onderlinge 
relatie ontstaat voor allen de waarde, de zin, de betekenis. Het gezien worden als mens die 
erbij hoort, als individu dat ertoe doet, zich gehoord en gekend voelt, er mag zijn, is hierbij 
essentieel. 
Empathie, je in de ander inleven, veiligheid en vertrouwdheid in het onderlinge contact, 
maken dat de gezamenlijke weg naar een doel als een inspirerend perspectief ervaren kan 
worden. 
Zelfs situaties die niet zo eenvoudig zijn en soms zelfs als moeilijk en uitputtend 
ervaren worden, kunnen tegelijkertijd ook als inspirerend ervaren worden; inspirerend voor 
cliënten, voor hun verwanten, voor medewerkers en vrijwilligers, voor allen die betrokken 
zijn bij SHDH. 

Heel duidelijk is tijdens de koersbijeenkomsten naar voren gekomen dat, ook als er computers 
en robots ingezet worden, de meeste waarde toch wordt gevonden in het onderlinge contact, 
de onderlinge relaties tussen cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers, de relaties 
van mens tot mens, van mensen met mensen. 

Bovenstaande schets ligt ten grondslag aan de koers SHDH 2011- 2015, de koers waaraan 
cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers dagelijks invulling geven. Hieraan is 
dienstbaar het organisatiedenken en -handelen en de daarbij behorende formele rollen.

2. Een schets van de kern: 
relaties van mens tot mens 
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Uit de Transitiebijeenkomst van 25 mei 2010

“Niet zo, maar zó willen we het”       

Mevrouw J. te H.

Mevrouw J. te H. werd na haar CVA

patiënt bij stichting SHDH

Een medewerker deed de intake

Een andere medewerker kwam daarna 

drie keer per week

Met mevrouw J. te H. ging het steeds minder

Ze ondervond steeds meer hinder

Van al haar kwalen

En begon ’s nachts te dwalen

De hulpverleners hadden natuurlijk het 

beste met haar voor

en spraken de casus gedegen door

Het advies van allemaal: 

Patiënt J. te H. moest intramuraal

Eenmaal binnen de muren van Afdeling 2

kreeg mevrouw J. de huisregels van de 

instelling mee

De familie gaf een beschrijving van haar 

leven mee 

Kleren werden gemerkt met het label 

‘mevrouw J.’

Binnen zes weken een zorgplanbespreking 

gekoppeld aan de ZZP

Alles over mevrouw J. keurig in het dossier

Mevrouw J. had al snel door

Medewerkers hadden het beste met haar voor

Daarom wilde ze niet klagen

Maar ze vroeg zich wel af waarom zij nooit 

iets aan haar wilden vragen

Vervolgens werd mevrouw J. terminaal

En dat is het einde van haar verhaal.

Mevrouw Jansen uit Haarlem

Mevrouw Jansen uit Haarlem kreeg een 

CVA en belde naar SHDH

Er volgde een kennismaking

Waarin de medewerker vroeg hoe het met 

haar ging

En toen merkte Mia, 

medewerker bij SHDH,

dat mevrouw Jansen wat ging dwalen

Ook verwarrender werd in haar verhalen

Dat besprak ze met haar en haar familie

En zij kwamen gezamenlijk tot de conclusie

dat ze zouden gaan zoeken naar een huis

dat voelde als een (nieuw) eigen thuis

En zo kwam mevrouw Jansen uit H.

terecht bij SHDH

Mevrouw Jansen en haar familie planden 

na een bespreking

de datum van de verhuizing naar haar 

nieuwe woning

Ach, ze moest erg wennen

zoals ze regelmatig aan medewerkers 

moest bekennen

En daarvoor hadden ze eigenlijk geen 

pasklaar antwoord 

Dat was niet erg, ze hadden haar in ieder 

geval aangehoord

Dit alles werd, zoals in een gesprek overlegd,

In het cliëntleefplan vastgelegd 

En dat gaf haar in ieder geval het vertrouwen

dat er rekening met haar zou worden ‘gehouwen’

Uiteindelijk, het was natuurlijk niet 

te vermijden,

werd het duidelijk dat mevrouw Jansen 

binnenkort zou gaan overlijden

Familie en medewerkers waren om haar heen

Zo voelde niemand zich alleen.
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3. Context voor de 
koersontwikkeling

Zorg voor oudere mensen in nieuw perspectief
Zorg voor ouderen is een wezenlijk maatschappelijk thema. De functie van de sector 
Verpleging, Verzorging en Thuiszorg en de wijze waarop de zorg het best gegeven kan worden, 
zijn terugkerende onderwerpen in de publieke discussie.

De laatste jaren komt de vraag van de cliënt om in alle situaties over een eigen thuis te 
beschikken steeds duidelijker naar voren. De nadruk wordt gelegd op het bieden van 
samenhangende dienstverlening bij de cliënt thuis, bij het runnen van het huishouden, 
ontmoeting, zorg voor gezondheid en welzijn, behandeling en begeleiding, bij zowel jongere 
als oudere cliënten. 

Ouder worden heeft naast de toenemende behoefte aan zorg en ondersteuning ook een 
andere betekenis. Opgedane kennis en ervaring zijn van waarde, de waarde van senioriteit en 
levenservaring wordt meer en meer erkend. Van oudere mensen wordt verwacht, en zij kiezen 
daar in toenemende mate ook voor, dat zij gebruik maken van al hun mogelijkheden. Van hen 
wordt verwacht dat zij zoveel mogelijk zelf initiatieven nemen, dat zij op allerlei momenten 
zo zelfredzaam en onafhankelijk mogelijk zijn. Preventie en het bieden van mogelijkheden 
aan ouderen om deel te blijven nemen aan de samenleving, zich te kunnen blijven 
ontwikkelen, kennis en vaardigheden bij te houden, zijn hierbij van belang.

Beheersing en verdeling van kosten
SHDH is onderdeel van een sterk veranderende samenleving. De rijksoverheid verlegt 
verantwoordelijkheden steeds meer naar gemeenten, verzekeraars, burgers en zorgondernemers. 
Op basis van te verwachten ontwikkelingen in de voorkeuren van cliënten, in de economie, 
in demografi e en politieke opvattingen worden volume en aard van beschikbaar te stellen 
middelen voor onder meer wonen, zorg en welzijn steeds weer opnieuw afgewogen en zo nodig 
bijgesteld. Te verwachten is bijvoorbeeld dat de komende jaren een verdere afbouw plaats-
vindt van de AWBZ. Nog onduidelijk is in hoeverre de wegvallende functies van de nu via de 
AWBZ geregelde zorg verschuiven naar de WMO, de Zorgverzekeringswet en private middelen. 
De verwachting is dat cliënten meer zelf zullen betalen voor dienstverlening en hun 
opgebouwde fi nanciële reserves hiervoor zullen gaan benutten.

Onderscheid wonen en overige diensten
De rijksoverheid geeft bij voortduring aan wonen en zorg fi nancieel te willen scheiden. 
Het realiseren van deze mogelijkheid vergt een ingrijpende omzetting van de aard van de 
gebouwen van SHDH en verandering van de fi nanciële relatie tussen cliënten, gemeenten, 
verzekeraars en de overheid. 

Keuzevrijheid
In plaats van regulering door de overheid worden verhoudingen gestimuleerd die zijn 
gebaseerd op het principe van marktwerking. De overheid biedt burgers in toenemende mate 
ruimte voor zeggenschap over budgetten voor ondersteuning op de terreinen wonen, zorg, 
welzijn en deelname aan het maatschappelijk verkeer. 



7

Een inspirerend perspectief
Samenvatting

Koers SHDH 2011-2015

Na de invoering enkele jaren geleden van de PGB-mogelijkheid is nu ook de bekostiging voor het 
verzorgd wonen via zorgzwaartepakketten een middel om de cliënt meer zeggenschap te bieden. 
De burger heeft binnen het zorgverzekeringsstelsel de vrijheid in het kiezen van een zorg-
verzekeraar en de verantwoordelijkheid in het maken van keuzes hoe het budget wordt besteed.

Op basis van offertes kiezen verzekeraars, zorgkantoor en gemeenten welke partijen in 
aanmerking komen voor het uitvoeren van dienstverlening. De te gunnen dienstverlening 
wordt in deze aanbestedingstrajecten steeds meer afgewogen op basis van de verhouding 
tussen prijs en kwaliteit. Hoewel de prijs in offertetrajecten zwaar weegt, is duidelijk dat 
de fi nancier ook kwaliteitsaspecten wil meewegen bij de besluitvorming.

Demografi sche en arbeidsmarktontwikkelingen
Het beeld van de Nederlandse bevolking wijzigt zich. Het aantal eenpersoonshuishoudens 
neemt toe, de afhankelijkheid van collectieve arrangementen in de verzorgingsstaat neemt 
af. Met de ontkerkelijking en ontzuiling zijn veel vanzelfsprekende sociale verbanden 
verdwenen; uitgaan van het individu krijgt nadrukkelijker gestalte. 
Cliënten en medewerkers verschillen in toenemende mate in levensbeschouwelijke, culturele, 
religieuze en fi nanciële achtergrond. Het zoeken naar nieuwe sociale verbanden en 
contacten komt niet alleen tot uiting in de sport en in spiritualiteit, maar ook in het aangaan 
van contacten via de digitale snelweg en dan vooral de social media.
Demografi sche gegevens maken duidelijk dat Nederland de komende decennia verder vergrijst. 
De groep 80-plussers groeit tussen nu en 2025 van 640.000 naar 910.000. De vraag om onder-
steuning, bijvoorbeeld wegens lichamelijke beperkingen en dementie, neemt toe, terwijl de 
beroepsbevolking na 2025 in omvang weinig groei zal kennen. 
Gebaseerd op cijfers over de vergrijzing geven prognoses over de arbeidsmarktontwikkeling 
aan dat zonder gewijzigd overheidsbeleid de komende decennia een tekort ontstaat aan 
medewerkers voor de ouderenzorg.
Verschillende arbeidsmarktmaatregelen hebben tot doel bij te dragen aan het voorkomen of 
verkleinen van dit tekort. Voorbeelden zijn het verschuiven van de pensioengerechtigde 
leeftijd van 65 naar 66 en op termijn naar 67 tot 68 jaar, en aandacht voor werken in de zorg 
via projecten als ‘Niemand aan de kant’ en ‘Work First’.
De overheid verwacht van grote werkgevers een sociaal beleid ten aanzien van medewerkers 
die extra ondersteuning nodig hebben om succesvol op de arbeidsmarkt te kunnen (blijven) 
functioneren. 

Duurzaamheid en digitaliseren
De maatschappelijke context wordt ook bepaald door ontwikkelingen met een lange looptijd. 
Duurzaamheid en digitalisering zijn daar voorbeelden van. 
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4. Missie van SHDH

De missie van SHDH sluit aan op hetgeen in de huidige dienstverlening reeds zichtbaar is 
en steeds meer zichtbaar wordt. SHDH wil zich ontwikkelen in een groeiproces dat vanuit de 
dienstverlening zelf voortkomt en dat gedragen wordt door de hele organisatie. 

SHDH heeft voor 2011-2015 de volgende missie:
•  SHDH levert als onderdeel van de samenleving een bijdrage aan het beantwoorden van 

vragen van mensen die ouder worden en ouder zijn.
•  Deze vragen hebben betrekking op de aandachtsgebieden Wonen, Leefcomfort, Gezondheid 

en het Deelnemen aan de samenleving.
•  SHDH stelt de tevredenheid van de individuele cliënt en diens relaties, en het geïnspireerd 

zijn van de medewerker en de vrijwilliger centraal. 
•  Primair heeft SHDH aandacht voor en luistert naar de cliënt. Op grond hiervan komen 

in dialoog, de samenwerking, afspraken over de ondersteuning, de dienstverlenings-
overeenkomst en het cliëntleefplan tot stand.

•  SHDH bevordert dat een cliënt daar woont, waar hij wil wonen. 
•  SHDH biedt dienstverlening op maat: in de woonomgeving en/of in een omgeving voor 

dagbesteding of revalidatie.
•  Vanuit deskundigheid en goed ondernemerschap biedt SHDH de door de cliënt gewenste 

ondersteuning.
•  SHDH is een gezonde onderneming.
•  SHDH werkt in Zuid-Kennemerland, doch stelt zich open voor verbreding van haar 

werkgebied. 
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5. Cultuur binnen SHDH

5.1  Visie
Cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers zijn van gelijke waarde. Een goed partner-
schap en een constructieve en open samenwerking zijn randvoorwaardelijk voor het realiseren 
van de missie.

5.2  Beoogd  resultaat 2011-2015
SHDH zet zich de komende jaren in om het volgende resultaat te bereiken:

“De cultuur van SHDH biedt een klimaat waar mensen zich gezien en gehoord voelen. 
De kernwaarden van SHDH gelden voor allen, zijn voor allen richtinggevend.”

5.3  Koers 2011-2015
Het streven binnen SHDH is hiervoor belangrijke voorwaarden te realiseren. Veiligheid, 
vertrouwen, consistentie, in verbinding staan met elkaar en een constructieve en open 
grondhouding dragen bij aan het realiseren van de missie. 
De dialoog aangaan met elkaar is essentieel. SHDH heeft aandacht voor de dialoog en aan-
dacht voor taal. Het streven is woorden te gebruiken die zo goed mogelijk uitdrukken wie we 
zijn en wat we willen. Daardoor wordt bevorderd dat we elkaar zo goed mogelijk begrijpen.
SHDH is een lerende organisatie, waar ruimte is voor zoeken, ontdekking en ontwikkeling. 
Er is voor gekozen om veranderingen tot stand te brengen via een organische (procesmatige) 
ontwikkelmethode. Het onderzoek naar de gewenste nieuwe situatie verloopt daarbij stap 
voor stap. Doordat cliënten en medewerkers bij de zoektocht in de ontwikkelprocessen 
betrokken zijn, ontstaat draagvlak voor borging van de uitkomsten ervan.
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6. Kernwaarden 

De kernwaarden van SHDH ondersteunen de koers van SHDH. Ze geven richting aan de 
wijze waarop cliënten en hun verwanten, medewerkers en vrijwilligers zich opstellen. De 
kern waarden zijn ook de basis voor  samenwerking met derden en voor de wijze waarop 
de bedrijfsvoering plaatsvindt. Het zijn ijkpunten waarmee verschillende processen 
geëvalueerd worden.

De kernwaarden van SHDH zijn:

Aandacht
SHDH start en onderhoudt de relatie met de ander vanuit aandacht en luisteren. Aandacht 
is randvoorwaardelijk voor het goed begrijpen van elkaar. Door vanuit aandacht luisterend 
de relatie aan te gaan en te onderhouden, wordt de kwaliteit van de samenwerking 
geoptimaliseerd, ontstaat de inspiratie, ontstaat zicht op dat wat de ander van waarde vindt.

Respect
SHDH erkent cliënten, medewerkers en vrijwilligers als individuen met een eigen regie. In de 
relatie met hen is zij eerlijk en zuiver in haar doelen. Door vanuit openheid en oprechtheid de 
dialoog met elkaar aan te gaan ontstaat begrip voor elkaars wensen en verwachtingen. SHDH 
doet wat zij zegt, realiseert wat zij belooft. SHDH heeft respect voor de verschillen tussen 
mensen en voor ieders kwetsbaarheden.

Kwaliteit
SHDH beantwoordt vragen met de best verkrijgbare kwaliteit. Deskundigheid, effectiviteit 
en kostprijsbewustheid zijn belangrijke factoren. De tevredenheid van de cliënt en de 
medewerker geven de beoordeling over het resultaat. 

Samenwerken
Samenwerken binnen SHDH en met anderen geeft veiligheid, meerwaarde in kwaliteit, 
effi ciency en effectiviteit. De weg waarlangs bepaalt het resultaat. Samenwerken begint 
bij het leggen van relaties met betrokkenen, met vertrouwen, verbinding en openheid naar 
elkaar, durf, moed en lef. Samenwerken met de bereidheid je eigen mening ter discussie te 
stellen en te veranderen, geeft ontwikkelruimte en inspiratie.

Ondernemend
SHDH zet alles op alles om de beoogde resultaten te bereiken en haar waarden te borgen. 
Nieuwe wegen worden verkend, voor vragen, problemen en knelpunten worden oplossingen 
gezocht. Een goede bedrijfsvoering, effi ciency, ontwikkeling, marketing, onderzoek en public 
relations ondersteunen het streven naar het optimaliseren van de gezonde onderneming.
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Over inspiratie                                                                                                                         

“Inspiratie raakt en zet in beweging. Het is de verwondering, de ingeving een nieuwe wereld te 
ontdekken. Inspiratie is wat daarbij richting geeft. Inspiratie zet met blijheid in beweging. 
Inspiratie is net zo belangrijk als ademhalen en leven. Het is de energie die je nodig hebt om net 
datgene te doen wat niet vanzelfsprekend is. Geeft moed en durf. Het is het begin van waaruit je 
verder kunt. Het geeft een veel actievere impuls dan bijvoorbeeld tevredenheid. Bij tevredenheid 
kun je stil gaan staan, bij inspiratie begin je juist.”

(Uit de Transitiebijeenkomst van 17 november 2009)
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7.  Cliënten voelen zich gezien 
en gehoord en zijn tevreden 
over de dienstverlening

 7.1  Visie
“SHDH ziet de cliënt in de eerste plaats als een mens en individu. Ieder mens is uniek. Niets is 
veranderlijker dan de mens. Zijn wensen en ideeën over de wijze waarop hij zijn leven wil leiden 
zijn veelkleurig en aan veranderingen onderhevig. Ieder mens maakt vanuit zijn eigen visie, 
achtergrond en mogelijkheden zelf keuzes.”

Deze visie is bedoeld als een leidraad in het dagelijks handelen van zowel de cliënten als de 
medewerkers. Kernelement in deze visie is dat de autonomie van de cliënt centraal staat. 

SHDH stelt zich op als partner in de zorg- en dienstverlening.

7.2  Beoogd resultaat 2011-2015 
SHDH zet zich de komende jaren in om het volgende resultaat te bereiken:

“De individuele cliënt voelt zich gezien en gehoord als mens en is tevreden over de dienst-
verlening. Verwanten van de cliënten zijn betrokken, voelen zich betrokken, gehoord en 
ondersteund.”

De dienstverlening van SHDH richt zich op alle aspecten van het ouder worden en ouder zijn, 
waarbij het doel is het wonen, het leefcomfort, de gezondheid en het deelnemen aan 
de samenleving van cliënten van SHDH zo goed mogelijk te laten zijn. 

SHDH sluit de komende jaren aan bij de (verwachte) kenmerken van cliënten die :
•  keuzevrijheid wensen en zelf de regie willen hebben over hun leven en wonen
•  zo lang mogelijk samen met hun partner willen blijven wonen 
•  in een veilige, vertrouwde omgeving willen wonen, met ruimte voor sociale ontmoeting
•  zo nodig hulp inroepen van anderen
•  van elkaar verschillen wat betreft leeftijd, culturele en religieuze achtergrond en behoefte 

aan ondersteuning
•  naar hulp bij het huishouden, zorg, ontmoeting, hulp in de tuin, behandeling en 

begeleiding vragen, soms een paar uur per week, soms iedere dag
•  ingrijpende fysieke beperkingen hebben, (vergevorderde) dementie en/of een vorm van 

gerontopsychiatrie, die vraagt om een vorm van begeleiding die 24 uur per dag beschikbaar is
•  in toenemende mate zelf geheel of gedeeltelijk over budget beschikken 

(persoonsgebonden budget/PGB, verzekering, eigen fi nanciële middelen)
•  zowel gericht zijn op een adequaat zorgaanbod als op comfort
•  prijzenswaardige diensten vragen (de cliënt let meer op de prijs-kwaliteitverhouding)
•  behoefte aan privacy hebben, een bel, eigen douche en toilet, minimaal twee kamers
•  een zorgorganisatie met persoonlijke aandacht waarderen
•  waarde toekennen aan keurmerken als indicator voor kwaliteit 
•  waarde hechten aan een goede presentatie: een vormgeving die wordt beleefd als mooi, 

aantrekkelijk en netjes 
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•  met digitale mogelijkheden kunnen omgaan
•  een goede procesgang wensen (fl exibiliteit, afspraak is afspraak)
•  deskundige, competente, geïnspireerde en betrokken medewerkers wensen.

7.3  Koers 2011-2015
Om de tevredenheid van de cliënt te bereiken wordt de volgende koers uitgezet. 
SHDH is zich er ten volle van bewust dat toekomstige cliënten naast een deel van de huidige 
ook wellicht andere vragen aan SHDH stellen. SHDH bereikt een heterogene cliëntengroep, 
wat betreft leeftijd, cultuur, leefstijl, fi nanciële positie en wensen. SHDH ziet dat deze 
nieuwe cliënt altijd gekenmerkt wordt door een meer of mindere mate van kwetsbaarheid. 

De relaties van de cliënt spelen een belangrijke rol en horen, ongeacht de woonsituatie, bij die 
cliënt. SHDH biedt hierbij desgevraagd de benodigde ondersteuning. Medewerkers van SHDH 
werken samen met de cliënt en de relaties van de cliënt, om het wonen te ondersteunen, te 
zoeken naar een zinvolle tijdsbesteding en naar een zo prettig mogelijke verzorging.

SHDH bevordert dat cliënten daar wonen waar zij willen wonen, en zoveel mogelijk het leven 
kunnen leiden zoals zij dat willen leiden, ongeacht de mogelijk aanwezige zorgvraag. SHDH 
bevordert dat cliënten beschikken over een eigen ‘thuis’, waar zij zelf bepalen wanneer de 
voordeur opengaat, kunnen beschikken over een eigen douche en toilet, de mogelijkheid 
hebben om naar buiten te gaan en waar zij tevreden zijn over hun privacy.
SHDH houdt rekening met een fl inke verscheidenheid in woonwensen. Cliënten van SHDH die 
een passende (eventueel aangepaste) woonmogelijkheid nodig hebben, kunnen die bij SHDH 
huren. SHDH realiseert verschillende woonvormen. Voorbeelden die aan de orde kunnen 
komen, zijn een hofje in de wijk, appartementen als onderdeel van een appartementen-
complex, een eigen woonplek in een woonzorgcentrum en een kangoeroewoning. 

De inrichting en faciliteiten sluiten aan bij de behoefte van de cliënt. Zowel private 
fi nanciering als overheidsfi nanciering vormen de basis voor het ondernemerschap hierin. 

Dit maakt het mogelijk antwoord te geven op vragen met betrekking tot woonvoorzieningen 
op maat, oplossingen voor een goed lopend huishouden, oplossingen bij het verminderende 
geheugen en een afnemende lichamelijke conditie, oplossingen bij het zoeken naar nieuwe 
hobby’s en bezigheden en het vinden van goed gezelschap. SHDH biedt verpleging en 
medische zorg op maat.

SHDH stroomlijnt de dienstverlening zodanig dat deze voor de cliënt zo prettig mogelijk 
verloopt. De cliënt ervaart dat ook het combineren van verschillende vormen van 
dienstverlening soepel verloopt. 
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In dialoog maakt de cliënt zijn wensen duidelijk. Afspraken worden op een inzichtelijke 
en begrijpelijke wijze vastgelegd binnen een dienstverleningsovereenkomst en een 
cliëntleefplan, die houvast bieden aan alle betrokkenen. 
Hierbij wordt ook vastgelegd hoe de fi nanciering plaats vindt: vanuit de overheid of de 
verzekering, dan wel vanuit de cliënt zelf. Afspraken worden bijgesteld op het moment waarop 
de cliënt dat wenst en/of nodig heeft. Ook de bijstellingen in de afspraken zijn geoffreerd, 
schriftelijk vastgelegd en toegankelijk voor de cliënt.

Cliënten en verwanten zijn betrokken bij allerlei ontwikkelingen binnen SHDH en zijn op 
tijd mondeling en schriftelijk geïnformeerd, dan wel geraadpleegd. De informatie is tijdig, 
begrijpelijk en op passende wijze gepresenteerd. 

SHDH besteedt aandacht aan preventie, mede ter voorkoming of vermindering van afhanke-
lijkheid en het bevorderen van deelnemen aan de samenleving, informeert cliënten en 
potentiële cliënten over de hulp die zij kan bieden. Door goede, tijdige en begrijpelijke 
informatie helpt zij hen bij het beoordelen van situaties en het maken van keuzes. 

Ontwikkelingen op het gebied van internet, medische toepassingen, telematica en domotica 
zijn in volle gang en hebben steeds meer toepassingsmogelijkheden voor de cliënt. SHDH 
creëert de faciliteiten voor de cliënt om hier optimaal gebruik van te maken.
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8.1  Visie
Medewerkers en vrijwilligers spelen een cruciale rol bij SHDH, zonder hen kan SHDH geen 
dienstverlening bieden. 

SHDH en haar medewerkers hebben een gezamenlijke inspanningsverplichting om hetgeen 
is overeengekomen met de cliënt daadwerkelijk te bereiken. Het is van belang dat iedere 
individuele medewerker en vrijwilliger hierbij meerwaarde heeft voor de cliënt en de 
organisatie. Medewerkers en vrijwilligers staan op deze manier zonder meer voor een 
uitdagende opdracht, mede omdat de verwachting is dat de dienstverlening aan cliënten 
toeneemt in omvang, diversiteit en complexiteit. 
Het is van belang dat de benodigde kwalitatieve en kwantitatieve inzet van medewerkers 
hiermee gelijke tred houdt. Samenwerking met de cliënt en diens verwanten is steeds meer 
een vast onderdeel van het werk.

SHDH ziet de medewerker als mens en als professional. Medewerkers en vrijwilligers komen 
en blijven bij SHDH omdat ze het naar hun zin hebben en zingeving ervaren, door de bij-
dragen die zij kunnen leveren aan het ondersteunen van de cliënt, het samenwerken met 
andere betrokkenen en het mede vormgeven aan de toekomst van de organisatie.
SHDH stelt zich als opdracht een attente werkgever te zijn. Dit uit zich, naast het creëren van 
goede arbeidsvoorwaarden in brede zin van het woord, vooral in het geven van aandacht en 
het naar behoefte bieden van ondersteuning, het bieden van een veilige, vertrouwde en 
prettige werkomgeving in een lerende organisatie.

8.2  Beoogd resultaat 2011-2015
SHDH zet zich de komende jaren in om het volgende resultaat te bereiken:

“De individuele medewerker en vrijwilliger voelt zich gezien en gehoord als mens. De medewerker 
en vrijwilliger is geïnspireerd en heeft het naar zijn zin.
SHDH beschikt over voldoende competente medewerkers en vrijwilligers. Medewerkers leveren een 
zinvolle bijdrage aan de toekomst van de organisatie.”

Het geïnspireerd zijn van de individuele medewerker en vrijwilliger staat centraal bij SHDH. 
Dit is van belang omdat geïnspireerd zijn ten goede komt aan de dienstverlening. Daarnaast is 
het ook voor de medewerker en vrijwilliger zelf belangrijk met plezier, gevoel van zinvolheid 
en met trots op de eigen bijdrage aan de organisatie, de werkzaamheden te verrichten. 

8. Medewerkers en vrijwilligers 
voelen zich gezien en gehoord, 
SHDH heeft geïnspireerde 
medewerkers en vrijwilligers
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8.3  Koers 2011-2015
In het directe contact tussen de medewerker en de cliënt komt de waarde van de dienst-
verlening tot stand. Medewerkers tonen in hun werk in de praktijk van alle dag inhoudelijke 
en relationele meerwaarde bij het verlenen van hun diensten.

SHDH heeft voldoende competente medewerkers en vrijwilligers. Werving en selectie vindt op 
verschillende manieren plaats, richt zich op maatwerk en sluit aan bij de koers van SHDH.

SHDH leidt bij voorkeur zelf op maat haar medewerkers en vrijwilligers op. Bij het opleiden 
wordt de koers en de visie ten aanzien van dienstverlening op de juiste wijze geconcretiseerd. 
SHDH wordt gewaardeerd om de begeleiding van haar stagiaires van beroepsopleidingen en 
middelbare scholen.

SHDH geeft medewerkers de gelegenheid invloed uit te oefenen op hun werksituatie en hun 
eigen ontwikkeling binnen de context van SHDH. 
Het constant werken aan kwaliteitsverbetering is kenmerkend voor de medewerkers. 
Ontwikkelgesprekken hebben een belangrijke plek in de ontwikkeling van de organisatie. 
Medewerkers zijn erop gericht zich te ontwikkelen en krijgen naar hun behoeften adequate 
ondersteuning via opleiding, deskundigheidsbevordering, coaching en begeleiding.

Medewerkers beschikken over de competenties en verschillende specialisaties om de koers en 
kernwaarden van SHDH vorm te geven in de praktijk. 
Cliënt- en aandachtgerichtheid, resultaatgerichtheid, fl exibiliteit en samenwerken zijn 
belangrijke competenties. De basishouding van de medewerker is gericht op het leveren van 
kwaliteit. Medewerkers weten dat zij het visitekaartje zijn van SHDH en handelen daarnaar. 
Medewerkers bevorderen dat de cliënt de eigen regie neemt en houdt.

De medewerker is daarnaast ook ondernemend, neemt initiatief en  verantwoordelijkheid in 
het goed laten aansluiten van de dienstverlening bij de vraag van de cliënt, diens mogelijk-
heden en onmogelijkheden, inspiratie en ideeën over zingeving. Daarnaast beschikken 
medewerkers over de benodigde vakdeskundigheid en digitale vaardigheden. 

De medewerker is tevreden over de arbeidsomstandigheden. Het verbeteren van de 
arbeids omstandigheden is een geïntegreerd onderdeel van het werk.
De werksfeer is openhartig en er is aandacht voor vragen en mogelijke fricties. 

Medewerkers en vrijwilligers ervaren een goede balans tussen werk en privé. Werktijden, 
inhoud van het werk, persoonlijke ondersteuning en hulpmiddelen zijn passend en sluiten 
aan op de behoefte en mogelijkheden van de individuele medewerker.  
Medewerkers en vrijwilligers beschikken over goede informatie en hulpmiddelen die het 
werk vergemakkelijken. Voorbeelden hiervan zijn het Documentbeheersysteem, het Cliënt-
informatiesysteem, het Medewerkerinformatiesysteem, ICT-toepassingen zoals internet, en 
goede tilhulpmiddelen.
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De ondersteuningsstructuur van SHDH geeft ruimte voor samen-
werking en fl exibiliteit; een globaal beeld van de huidige situatie

“Tijdens de koersbijeenkomsten is heel duidelijk naar voren gekomen dat het gaat om het 
onderlinge contact, de onderlinge relaties tussen cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers, 
de relaties van mens tot mens, van mensen met mensen. Daaraan is dienstbaar het 
organisatiedenken en -handelen en de daarbij behorende  formele rollen.”
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Bewegingen in de samenwerking met en rond de cliënt, 
met variaties in afstand en nabijheid

Teamleider

En andere medewerkers

Medewerker restaurant

Verzorgende
MT-SHDH

MT-SHDH

EVV-er

EVV-er

Vrijwilliger
Familie

Teamleider
MT locatie

En andere medewerkers

Cliëntadviseur
B&B Verwanten

Assistent Helpende

Medewerker activiteiten

Verzorgende
Medewerker huishouding

Verwanten

Medewerker keuken

Teambegeleider

B&BCliëntadviseur

“Primair heeft SHDH aandacht voor en luistert naar de cliënt … SHDH beantwoordt vragen over 
wonen, leefcomfort, gezondheid en deelnemen aan de samenleving …”

Afkortingen:
B&B Behandeling en begeleiding
EVV-er Eerst verantwoordelijk verzorgende
MT-locatie Managementteam locatie
MT-SHDH Managementteam SHDH

Legenda:
 Wonen
 Leefcomfort
 Gezondheid
 Deelnemen aan de samenleving
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9. SHDH is een 
gezonde onderneming 

9.1  Visie
SHDH combineert het aandachtgericht, ontwikkelgericht en gestuurd werken op een 
vanzelfsprekende manier. De insteek is afhankelijk van het beoogde resultaat en het aandachts-
gebied. De organisatie biedt vrijheid, veiligheid en ruimte om te ontwikkelen. Organisch 
ontwikkelen vanuit de dagelijkse praktijk is de basis waarop onderzocht en geëxperimenteerd 
wordt. Opdrachtgever en proceseigenaar kunnen op elk moment een ontwikkelproces starten.
Daar waar SHDH-breed een bepaald resultaat in een bepaald tijdsbestek behaald dient te 
worden en een sterke focus en planning of beheer nodig is, kan sturing vanuit hiërarchie 
gekozen worden. Ook dan is het verwerven van een breed draagvlak randvoorwaardelijk voor 
het succes.

SHDH bevindt zich in toenemende mate in concurrentie/competitie ten opzichte van andere 
dienstverleners en werkgevers. De markt wordt door de toenemende vergrijzing groter. 
De vraag naar ondersteuning groeit. Echter, de fi nanciering is niet vanzelfsprekend en dit 
geeft SHDH de verantwoordelijkheid de balans tussen inkomsten en uitgaven doorlopend 
te monitoren.

SHDH doet dit op een verantwoorde wijze: een verantwoorde dienstverlening aan de cliënt en 
een verantwoord beroep op medewerkers en vrijwilligers.

9.2  Beoogd resultaat 2011-2015
SHDH zet zich de komende jaren in om het volgende resultaat te bereiken:

“SHDH heeft haar waarden voor huidige en toekomstige cliënten en medewerkers geborgd. De 
bedrijfsvoering ondersteunt optimaal de tevredenheid van cliënten, hun verwanten en de inspiratie 
van medewerkers en vrijwilligers. De bedrijfsvoering is toekomstbestendig en brengt SHDH in een 
goede positie, intern en extern.”

Naast aandacht voor de inhoud en de kwaliteit van de dienstverlening richt de focus zich de 
komende jaren op het optimaliseren van de bedrijfsvoering, op een passende prijs (prijzens-
waardig), de juiste plaats voor de dienstverlening, de communicatie, presentatie en promotie.

SHDH streeft naar een gezonde fi nanciële positie, waarmee de continuïteit van de bedrijfs-
voering wordt ondersteund. Daarbij handhaaft SHDH nadrukkelijk het ‘not-for-profi t’ karakter 
van de onderneming. De primaire focus ligt op tevredenheid van de cliënt en de 
geïnspireerdheid van de medewerker. 

9.3  Koers 2011-2015
Bij het streven naar de gezonde onderneming wordt de volgende koers aangehouden.

SHDH levert op fl exibele wijze nieuwe of bijgestelde dienstverlening. Deze dienstverlening sluit 
aan op de behoeften van de cliënt en is mede bepaald door marktomstandigheden. SHDH beschikt 
hiertoe over markt- , cliënt- en medewerkerinformatie en overige relevante bedrijfsgegevens. 
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SHDH-medewerkers ontwikkelen de dienstverlening via de organische ontwikkelmethodiek. 
Voor deze methodiek is in 2004 gekozen en het is de werkwijze geworden waarlangs leiding-
gevenden en medewerkers nieuwe ontwikkelingen in gang zetten. Komende jaren wordt 
deze methodiek door alle medewerkers gebruikt om in de dagelijkse praktijk de juiste 
ondersteuning te ontwikkelen voor de cliënt.

SHDH biedt in kwalitatief opzicht goede dienstverlening. SHDH kenmerkt zich door 
kwaliteit, en dat wordt door cliënten en medewerkers als vanzelfsprekend ervaren. De 
kwaliteit is beschreven, wordt intern en extern gemeten en positief gewaardeerd. SHDH 
staat landelijk en regionaal goed bekend, en krijgt bij relevante externe metingen positieve 
beoordelingen. SHDH ontwikkelt ijkpunten waarlangs kwaliteit wordt gemeten, die zo goed 
mogelijk aansluiten bij de visie en koers van SHDH.
De prijsbewuste cliënt/consument, die een vergelijking kan maken tussen prijs en kwaliteit 
bij de verschillende zorgaanbieders binnen de regio en daarbuiten, waardeert SHDH om zijn 
prijs en ervaart dat SHDH kwaliteit biedt in haar ondersteuning. Het behalen van de 
verschillende keurmerken is bij SHDH geen doel op zich, maar wordt gezien als een van de 
belangrijke middelen om voor de cliënt tot goede kwaliteit van dienstverlening te komen. 

Borging van de waarden van SHDH vraagt een bedrijfsvoering waarbij risicomanagement, 
een meerjarenplanning, een planning en controlcyclus, treasury, vastgoedbeleid en 
informatie management een volwassen plek hebben.
Ook bewust omgaan met kosten en effi ciency zijn belangrijke items. SHDH kent de kostprij-
zen en hanteert minimaal kostendekkende verkoopprijzen. Voor nieuwe vormen van dienst-
verlening geldt dat zij binnen twee jaar kostendekkend zijn. Dit betekent niet dat SHDH 
betekenisvolle, maar zogeheten onrendabele dienstverlening zonder meer afstoot. SHDH 
maakt zich - afhankelijk van het belang ervan voor de cliënt - sterk deze diensten te kunnen 
blijven aanbieden. 
SHDH heeft een onderbouwde fi nanciële reserve, die het nemen van onder meer dit soort 
fi nanciële risico’s verantwoord doet zijn. 

Zoals eerder aangegeven, is het van belang dat SHDH haar cliënten en medewerkers kent. 
Anderzijds is het net zo van belang dat (potentiële) cliënten en medewerkers SHDH kennen. 
Zij hebben recht op die informatie die hen aangaat. SHDH heeft de communicatie met haar 
cliënten doeltreffend ingericht en geeft met overtuiging bekendheid aan haar dienst-
verlening. Goede brochures, informatie- en nieuwsbulletins voor cliënten, 
informatiebijeenkomsten en SHDH huis aan huis bekend maken, horen hierbij.
SHDH besteedt daarbij structureel op verschillende manieren aandacht aan de presentatie van 
haar diensten. Een aantrekkelijke en inspirerende presentatie ondersteunt het overbrengen 
van de boodschap. Dit komt niet alleen tot uiting in de mondelinge en schriftelijke 
communicatie over de dienstverlening, maar ook in de wijze waarop de dienstverlening 
concreet gepresenteerd wordt en hoe de gebouwen er van binnen en buiten uitzien.
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De (potentiële) cliënt, medewerker en SHDH bereiken elkaar goed. SHDH werkt verspreid 
over Zuid-Kennemerland in de verschillende wijken en plaatsen onder meer in appartementen-
gebouwen, woonzorgcentra, dagcentra, ontmoetingsgroepen en wijksteunpunten. Om dit zo 
goed mogelijk te kunnen blijven doen, is SHDH op de hoogte van demografi sche en planolo-
gische ontwikkelingen en bestemmingsplannen en is zo nodig en mogelijk betrokken bij de 
besluitvorming hierover. 
De wijze waarop SHDH het werk organiseert, onder andere via de ondersteuningsstructuur, 
faciliteert de tevredenheid van cliënten en inspiratie van medewerkers en vrijwilligers. 
Deze structuur ondersteunt het zo ‘lean en mean’ mogelijk zijn van de bedrijfsvoering. 
De ondersteuningsstructuur kenmerkt zich als effectief, effi ciënt, deskundig en fl exibel.
Medewerkers van SHDH werken binnen organisatorische eenheden (teams), die gekoppeld zijn 
aan het geven van specifi eke ondersteuning.
De taken en verantwoordelijkheden van de ondersteunende staf en het management zijn 
adviseren, toevoegen van specifi eke deskundigheid en monitoren en bewaken van de 
resultaten van teamleiders en teams. Leidinggevenden grijpen in daar waar nodig. 
Zij werken samen en stemmen af zodat de dienstverlening optimaal aansluit.
De span of control draagt aantoonbaar bij aan tevredenheid van cliënten en de 
geïnspireerdheid van medewerkers.

Vanuit het Service Bureau wordt gespecialiseerde ondersteuning geboden op de terreinen: 
• Cliënten, Organisatie en Ontwikkeling 
• Medewerkers, Organisatie en Ontwikkeling
• Bedrijfseconomie, Registratie en ICT
• Facilitaire Zaken
• Bestuurssecretariaat.

Cliënten en medewerkers SHDH beschikken over een moderne ICT-infrastructuur, die hen 
ondersteunt in het realiseren van de voorgenomen doelen. De mogelijkheden van ICT zijn 
optimaal benut in de ondersteuning van cliënten en medewerkers. Domotica en ICT onder-
steunen het wonen, het leefcomfort en de gezondheid, respectievelijk het werkcomfort en de 
effi ciency in de bedrijfsvoering. 

SHDH heeft haar focus op de state of the art. SHDH kent de ontwikkelingen die gaande zijn 
in verschillende disciplines en integreert deze adequaat. Vanuit deze ambitie neemt SHDH 
deel aan toegepast wetenschappelijk onderzoek op sociaal-medisch gebied. Meedoen aan 
externe onderzoeks- en innovatieprogramma’s draagt bij aan de inspiratie en kwaliteit van 
de medewerkers.

Samenwerken inspireert en leert. Samenwerking, tussen individuen, tussen organisatorische 
eenheden binnen locaties, tussen locaties en met andere organisaties, bevordert de 
ontwikkeling van SHDH.
SHDH is een partner in samenwerking. Samenwerking met fi nanciers, overheden, bedrijven 
en andere organisaties geschiedt op basis van bewuste strategische keuzes en vloeit voort uit 
gemeenschappelijke doelen. 
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Samenwerking met andere organisaties kenmerkt zich door eenheid in taal en denken vanuit 
eenzelfde visie en strategie. Samenwerken met andere organisaties vindt plaats als dat 
meerwaarde heeft voor de cliënt, inspirerend is voor de medewerkers en maatschappelijke 
meerwaarde heeft.

Samenwerking met partners in de keten biedt kansen. Mogelijke partners zijn actief als 
woningcorporatie, aanbieder van welzijnsactiviteiten, thuiszorgorganisatie, huisarts, 
ziekenhuis, instelling voor gehandicaptenzorg of voor geestelijke gezondheidszorg. 

SHDH neemt de komende jaren nadrukkelijk deel aan relevante netwerken voor specifi eke 
zorgvragen zoals NHA( Niet-Aangeboren-Hersenletsel), CVA (CerebroVasculair Accident of 
beroerte) en dementie. Stap voor stap ontdekt SHDH de waarde hiervan.
SHDH stelt zich in samenwerkingsrelaties niet alleen coöperatief, open en bereidwillig op, 
maar ook strategisch, en beschermt onderscheidende innovatie-informatie om haar 
concurrentiepositie te verbeteren. 

SHDH heeft aandacht voor duurzaamheid. Dit krijgt invulling in de wijze waarop zij zorg-
vuldig omgaat met haar relaties, met de materiële en immateriële energiebronnen en met de 
middelen die haar zijn toevertrouwd.
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Aantekeningen



Een inspirerend perspectief

SHDH is een innovatieve onderneming die in en vanuit 
acht locaties vraaggerichte zorg en diensten levert. 

De kleinschalige locaties staan bekend om hun betrokken 
medewerkers en de goede kwaliteit van dienstverlening. 

Woonzorgcentra, Zorg Thuis, Dagcentra, Behandeling en Begeleiding 

Anton Pieckhofje | De Blinkert | Janskliniek 
De Molenburg | Overspaarne | De Rijp | Schoterhof

Verpleeghuisunit in Wildhoef

SHDH
Jansstraat 27
2011 RT Haarlem
tel: 023 - 514 95 00
e-mail: info@shdh.nl
www.shdh.nl
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