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Betekenis ‘koers’ volgens Van Dale:

 koers de; en 1 m vaart, richting, m.n. ve schip: ~ zetten naar zich wenden naar; 
een strakkere ~ volgen feller, harder optreden 2 m marktprijs van munten, effecten enz. 
3 v(m) wedstrijd, wedren: een gelopen ~ een uitgemaakte zaak

 koers·en koerste, h, i gekoerst 1 de koers richten: dat schip koerst naar Java 
2 aan een koers (3) deelnemen
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Relaties tussen mensen vormen de kern van SHDH

“Zelf bepalen hoe je leeft en hoe je woont”, dat is de wens van cliënten.

Iedereen die ouder wordt, vult deze wens op eigen wijze in. De een wil het liefst in zijn of 
haar huidige omgeving blijven wonen, met vertrouwde gezichten in de buurt. De ander wil 
liever verhuizen naar een kleiner huis of een levensloopbestendige woning, en verhuist 
daarom naar een andere wijk, stad of regio. 

In welke woonsituatie dan ook, relaties tussen mensen vormen de kern van SHDH. De relaties 
tussen cliënten en medewerkers zijn een bron van inspiratie. Ze maken het leven waardevol 
en geven zin en betekenis aan het leven. Dat geldt ook voor de relaties tussen cliënten en 
hun verwanten, tussen cliënten onderling, tussen medewerkers en vrijwilligers.
Essentieel is dat mensen bij SHDH gezien worden als individuen met eigen wensen en moge-
lijkheden. Die wensen en mogelijkheden staan voorop, niet wat iemand niet wil of kan. Deze 
invalshoek ligt ten grondslag aan de Koers SHDH 2011-2015.
De Koers SHDH 2011-2015 is een document van 25 pagina’s waarin SHDH haar visie heeft vast-
gelegd. Een visie is een goed onderbouwde blik op de nabije toekomst en geeft de gewenste si-
tuatie aan. Het is als het ware een foto van de situatie die SHDH de komende jaren nastreeft. 
Die visie is in het voorjaar van 2011 tot stand gekomen in gesprekken en bijeenkomsten waar-
aan meer dan 700 cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers hebben deelgenomen. De 
Koers SHDH 2011-2015 geeft de richting aan waarin SHDH zich de komende jaren wil bewegen. 
De Koers beschrijft verder de kernwaarden van SHDH, de belangrijkste doelen en de resultaten 
die SHDH de komende jaren wil bereiken. Het is zowel een kompas dat je bij je draagt, als 
een vuurtoren die je aan de horizon ziet, een lichtend voorbeeld. Op die manier geeft de 
Koers elke dag richting en invulling aan het leven, wonen en werken van cliënten, 
verwanten, medewerkers en vrijwilligers. 

In deze brochure leest u een samenvatting van de Koers SHDH 2011-2015.

Zorg voor oudere mensen in nieuw perspectief

Vijftig jaar geleden was het nog heel gewoon dat iemand van 70 jaar naar een verzorgingshuis 
ging. Tegenwoordig willen we, wanneer we ouder worden, de regie over ons leven blijven 
voeren. We willen zelf het initiatief nemen, zelfredzaam en onafhankelijk zijn. Daarom is het 
zo belangrijk dat ouderen de mogelijkheden hebben om hun relaties te onderhouden, om deel 
te blijven nemen aan de samenleving, om zich te kunnen blijven ontwikkelen, om kennis en 
vaardigheden bij te houden. 

Samenvatting 
Koers SHDH 2011-2015
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De groep 80-plussers groeit tussen nu en 2025 van 640.000 naar 910.000. De behoefte aan 
ondersteuning zal toenemen, wegens lichamelijke beperkingen en dementie. De beroeps-
bevolking zal na 2025 nauwelijks meer groeien. Dat betekent dat de zorgpremies en -kosten 
zullen stijgen en dat steeds minder mensen beschikbaar zijn om zorg te verlenen.  

Om de zorg voor ons allemaal ook in de toekomst betaalbaar te houden, is de afgelopen jaren 
al veel veranderd. Die veranderingen gaan de komende jaren door. Eigen bijdragen worden 
verhoogd, verzekeringspakketten worden ingeperkt en gemeenten nemen taken over van 
het Rijk. Wat vroeger een verzekerd recht was, is nu een voorziening geworden die niet 
meer aan iedere aanvrager wordt verleend. Het zal niet lang meer duren of bewoners van 
verzorgings- en verpleeghuizen gaan zelf huur betalen voor hun appartement. 
Steeds wordt individueel bepaald welke zorg iemand nodig heeft en of die zorg voor 
vergoeding in aanmerking komt. 

Op basis van offertes kiezen verzekeraars, zorgkantoren en gemeenten welke partijen in 
aanmerking komen voor het uitvoeren van de zorg- en dienstverlening. Dat de cliënt ook 
eigen middelen kan aanwenden voor aanvullende zorg, vindt niemand meer vreemd. 
Iedereen moet keuzes maken. Bij die keuzes gaat het niet alleen om geld, maar ook om 
kwaliteit. SHDH wil tegen een verantwoorde prijs de best verkrijgbare kwaliteit leveren 
die past bij de cliënt. Dát inspireert medewerkers en vrijwilligers, elke dag. En zó blijft 
SHDH een gezonde onderneming.
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Missie van SHDH 

Een missie defi nieert de bestaansgrond van een organisatie en geeft antwoord op de 
vraag: waarom doen we wat we doen? Over de missie is goed nagedacht en daarom 
staat ze niet voortdurend ter discussie. SHDH heeft voor 2011-2015 de volgende missie 
geformuleerd:

•  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 Deelnemen aan de samenleving.

•  SHDH stelt de tevredenheid van de individuele cliënt en diens relaties, 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 dienstverleningsovereenkomst 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 werkt in Zuid-Kennemerland, maar stelt zich open voor verbreding van 

haar werkgebied.
•  SHDH is een gezonde onderneming.

Kernwaarden ondersteunen de koers

“De cultuur van SHDH biedt een klimaat waar mensen zich gezien en gehoord voelen. De kern-
waarden van SHDH gelden voor allen, zijn voor allen richtinggevend.” (citaat uit de Koersnota)

SHDH is een lerende organisatie. Er is ruimte voor zoeken, ontdekken en ontwikkelen. 
SHDH heeft de keuze gemaakt om veranderingen en verbeteringen tot stand te brengen via 
een organische ontwikkelmethode. De zoektocht naar de gewenste nieuwe situatie verloopt 
stap voor stap, de weg erheen is net zo belangrijk als het uiteindelijke doel. Doordat alle 
betrokkenen mee zoeken, ontstaat draagvlak voor borging van de uitkomsten ervan. 

SHDH heeft vijf kernwaarden. Ze ondersteunen de koers van SHDH. Ze geven richting aan de 
woorden en de daden van cliënten en hun verwanten, medewerkers en vrijwilligers. Ze zijn de 
basis voor de samenwerking met andere partijen. De kernwaarden van SHDH zijn: 



6

Een inspirerend perspectief
Samenvatting

Koers SHDH 2011-2015

Aandacht 
SHDH gaat relaties met anderen aan door aandachtig te luisteren. Aandacht is nodig om 
elkaar te kunnen begrijpen. Zo begrijpen we wat de ander waardevol vindt. Dat is nodig om 
goed te kunnen samenwerken. SHDH heeft veel aandacht voor de taal die mensen gebruiken, 
niet alleen voor de woorden, maar ook voor gebaren en lichaamstaal. Het streven is taal te 
gebruiken die zo goed mogelijk uitdrukt wat we bedoelen. Daarom spreken we niet over een 
opname van een patiënt, maar over een verhuizing van een cliënt. Het gedicht op pagina 7 
spreekt voor zich.

Respect 
SHDH ziet cliënten, medewerkers en vrijwilligers in de eerste plaats als individuen die zelf 
de regie hebben over hun leven. Ze zijn zelfstandig en verantwoordelijk en maken hun eigen 
keuzes. SHDH is eerlijk en zuiver tegenover hen. Door open en oprecht de dialoog met elkaar 
aan te gaan ontstaat begrip voor elkaars wensen, verwachtingen en motieven. SHDH doet wat 
zij zegt, realiseert wat zij belooft. En als dat niet lukt, legt SHDH uit waarom het niet lukt 
en welke alternatieven er zijn. SHDH heeft respect voor de verschillen tussen mensen en voor 
ieders inbreng.  

Kwaliteit 
SHDH ondersteunt cliënten en beantwoordt hun vragen met de best verkrijgbare kwaliteit. 
De medewerkers zijn deskundig, resultaatgericht en kostenbewust. SHDH is pas tevreden over 
het resultaat als de cliënt en de medewerker er tevreden over zijn.  

Samenwerken 
Samenwerken binnen SHDH en met anderen geeft het beste resultaat. Twee weten nu eenmaal 
meer dan één. De weg waarlangs wordt samengewerkt, bepaalt het resultaat. Samenwerken 
begint bij het leggen van relaties met de ander, met vertrouwen, verbinding en openheid naar 
elkaar, met durf, moed en lef. Alleen als je bereid bent je eigen mening ter discussie te stellen 
en van mening te veranderen, raak je geïnspireerd en kun je je ontwikkelen.

Ondernemend 
SHDH zet alles op alles om haar doelen te realiseren en resultaten te bereiken. 
Ondernemend zijn betekent initiatief nemen. Medewerkers verkennen nieuwe wegen; 
voor vragen, problemen en knelpunten zoeken ze een oplossing, samen met de cliënt. 
Een goede bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling, marketing, PR, innovatie en 
onderzoek ondersteunen het streven naar een gezonde onderneming.
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De woorden die we gebruiken, maken duidelijk wat we bedoelen

“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 6 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 Haarlem
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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Cliënten voelen zich gezien en gehoord en zijn tevreden 
over de dienstverlening

SHDH zet zich de komende jaren in om het volgende resultaat bereiken:  

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

SHDH maakt het mogelijk dat cliënten beschikken over een eigen ‘thuis’, waar zij zelf 
bepalen wanneer en voor wie zij hun voordeur opendoen. Voor SHDH maakt het geen verschil 
waar iemand woont: in de eigen koop- of huurwoning, in een seniorencomplex, of in een 
appartement of kleinschalige woning in een locatie van SHDH. 
SHDH houdt rekening met een fl inke verscheidenheid in woonwensen en ondersteunings-
vragen. SHDH biedt hulp bij het huishouden, oplossingen bij geheugenproblemen en een 
afnemende lichamelijke conditie, hulp bij het zoeken naar nieuwe hobby’s en bezigheden en 
bij het vinden van goed gezelschap. Omdat ieder mens anders is, biedt SHDH huisvesting, 
verzorging, verpleging en medische zorg op maat. Veel aandacht is er voor het behoud van 
de zelfredzaamheid van de cliënt en het kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.
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In een goed gesprek met de medewerkers van SHDH maakt de cliënt zijn wensen duidelijk. 
Afspraken worden op begrijpelijke wijze vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst 
en een cliëntleefplan. Daarin staat hoe de cliënt zijn leven wil inrichten en welke afspraken 
SHDH daarover met de cliënt heeft gemaakt. 

Ook als iemand verhuist naar een woonlocatie van SHDH, blijven verwanten een belangrijke 
rol spelen in het leven van cliënten. Zij kunnen net als vroeger langs blijven komen om thuis 
te raken in de nieuwe woonomgeving van degene die hun dierbaar is, als ouder, partner, 
familielid, mantelzorger, vriend(in), kennis of buren. 

De tevredenheid van cliënten over alle aspecten van de dienstverlening wordt tweejaarlijks 
gemeten in een onafhankelijk cliëntwaarderingsonderzoek. De resultaten ervan kunnen 
worden vergeleken met die van andere zorgorganisaties.     

Medewerkers en vrijwilligers voelen zich gezien en gehoord, 
SHDH heeft geïnspireerde medewerkers en vrijwilligers

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. Zij leveren een 
zinvolle bijdrage aan de toekomst van de organisatie.”

Medewerkers en vrijwilligers spelen een cruciale rol bij SHDH, zonder hen kan SHDH geen 
dienstverlening bieden. SHDH en haar medewerkers hebben een gezamenlijke inspannings-
verplichting om wat is overeengekomen met de cliënt ook echt na te komen. 

SHDH ziet de medewerker als mens én als professional. Het geïnspireerd zijn van de 
individuele medewerker staat centraal bij SHDH. Een geïnspireerde medewerker is 
meer dan een tevreden medewerker. Een geïnspireerde medewerker is gemotiveerd en betrok-
ken, doet zinvol werk, haalt energie uit het werk en stimuleert anderen, gaat met plezier naar 
het werk, haalt het beste uit zichzelf en anderen en is fl exibel en creatief in het vinden van 
de beste oplossingen. Zo komt het geïnspireerd zijn van de medewerkers ten goede aan de 
tevredenheid van de cliënten. Daarnaast is het ook voor de medewerker en vrijwilliger zelf 
belangrijk om zijn of haar werk te kunnen doen met het gevoel zinvol bezig te zijn en trots te 
kunnen zijn op de eigen bijdrage aan de organisatie. 

Het constant werken aan kwaliteitsverbetering is kenmerkend voor de medewerkers. In het jaarlijkse 
ontwikkelgesprek met de leidinggevende neemt de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker 
een centrale plaats in. Medewerkers zijn erop gericht zich te ontwikkelen en krijgen bij hen passende 
ondersteuning via opleiding, deskundigheidsbevordering, coaching en begeleiding.
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De werksfeer is openhartig en er is aandacht voor vragen en knelpunten. Medewerkers en 
vrijwilligers ervaren een goede balans tussen werk en privé. Werktijden, inhoud van het 
werk en persoonlijke ondersteuning zijn passend en sluiten aan op de behoeften en mogelijk-
heden van de individuele medewerker. Medewerkers en vrijwilligers beschikken over goede 
informatie en hulpmiddelen die het werk vergemakkelijken.  

SHDH is een gezonde onderneming 

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.”

SHDH biedt goede dienstverlening. De kwaliteit is beschreven, gemeten en positief gewaar-
deerd. SHDH ziet het behalen van kwaliteitskeurmerken als een belangrijk middel om de 
dienstverlening voortdurend te kunnen verbeteren, tot tevredenheid van de cliënten. 

SHDH laat zien dat het een ‘non-profi t’ onderneming is. De aandacht is in de eerste plaats 
gericht op tevredenheid van de cliënt en de geïnspireerdheid van de medewerker. De gezond-
heid van de onderneming is daarmee in balans en dat betekent dat SHDH goed oplet dat het 
geen verlies leidt. Bewust omgaan met kosten en effi ciency zijn daarom belangrijke thema’s.  

Cliënten en medewerkers kennen elkaar en kunnen elkaar goed bereiken. SHDH werkt wijk-
gericht, verspreid over Zuid-Kennemerland, in woningen en appartementen, woonzorgcentra, 
dagcentra en ontmoetingsgroepen. 

SHDH vindt het belangrijk om voorop te lopen bij ontwikkelingen in het vakgebied. Daarom 
neemt SHDH deel aan wetenschappelijk onderzoek en innovatieprogramma’s. Dat draagt bij 
aan de inspiratie en kwaliteit van de medewerkers.

Samenwerking met anderen biedt kansen voor de cliënten. Mogelijke partners van SHDH 
zijn woningcorporaties, welzijnsorganisaties, huisartsen, ziekenhuizen, organisaties voor 
gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg, dementienetwerken en opleidingscentra.

SHDH gaat duurzaam om met haar relaties, met energiebronnen en met alle middelen die haar 
zijn toevertrouwd.
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Cliënten, verwanten, medewerkers, vrijwilligers, leidinggevenden, staf, ondernemingsraad, 
centrale cliëntenraad en raad van toezicht hebben bijgedragen aan de totstandkoming van 
de Koers SHDH 2011-2015. De volledige tekst van de koersnota is te vinden op www.shdh.nl. 

Illustraties gemaakt door Alex van Koten
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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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