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Jouw hart communiceert de hele dag met je. Het laat ons weten wanneer iets goed is en het 

waarschuwt wanneer dat niet zo is. Het is de plek van liefde en compassie. Ons hart heeft een 

centrale plek in ons lichaam. Het hart verbindt… 

  



 

Verbinden vanuit het hart... 
 

In 2012 verscheen ons meerjarenbeleidsplan Verbinden vanuit het hart. Veel van wat we 

toen hebben opgeschreven geldt ook nu nog, daarnaast zijn er een aantal nieuwe 

ontwikkelingen. Vandaar deze geactualiseerde versie Blijvend verbinden vanuit het hart. 

De term ‘meerjarenbeleidsplan’ laten we los. De wereld van de zorg is dusdanig in 

beweging dat we denken maximaal een jaar of twee vooruit te kunnen zien.  

 

Dit document is onze kijk op de toekomst. Wie zijn we? En waar willen we naar toe? 

Onze kijk willen we kunnen delen, en ook kunnen naslaan. Daarmee is dit document een 

houvast voor onszelf. En daarmee geven we een kijkje in onze keuken en laten we de 

omgeving weten wat ze van ons kunnen verwachten de komende jaren. 

 

Hart voor de zaak, hart voor elkaar 

Verbindingen leggen met ‘de ander’ vinden we belangrijk. Ieder mens heeft behoefte aan contact. 

In de maatschappij neemt die behoefte aan verbinding ook toe. De populariteit van sociale media 

zoals Facebook, Instagram en Twitter groeit dagelijks.  

Binnen onze organisatie geldt dat ook. We hebben de behoefte te laten zien waar we vandaag de 

dag staan. Maar ook waar we vandaan komen. En wie we geworden zijn. Waar we naar toe willen. 

We willen verbonden zijn met jou. Met jouw collega’s. Met de omgeving.  

 

Keuzes voor de komende jaren 

De veranderingen en ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg hebben grote impact op onze 

organisatie. Daarbij is de ouderenzorg vrijwel continu onderwerp van gesprek in de politieke en 

maatschappelijke discussie. Het is een dynamische tijd waarin fundamentele keuzes gemaakt 

moeten worden.  

Vanaf 2014 zijn we als organisatie in beweging om toekomstbestendig te blijven in deze transitie, 

waarin een plattere organisatie en de kwaliteit van zorg centraal staan. De topstructuur is 

gewijzigd, het deskundigheidsniveau van medewerkers is verhoogd door o.a. het aantrekken van 

HBO- en wijkverpleegkundigen en we zijn recent gestart met het werken in zelfstandige teams die 

in hun ontwikkeling ondersteund worden door teamcoaches. Voor Zonnehuisgroep IJssel-Vecht 

(ZGIJV) staan goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid centraal. Medewerkers in elke 

levensfase betrokken, professioneel en vitaal aan het werk houden, daar staan wij voor. 

Naar buiten toe willen we ons steeds meer als netwerkorganisatie profileren. Goede samenwerking 

op inhoud waarbij sprake is van meerwaarde voor de client, de maatschappij en onze organisatie 

vinden we belangrijk. Een voorbeeld is onze geriatrische revalidatiezorg waarin we actief met een 

aantal andere aanbieders samenwerken. Daarnaast willen we juist insteken op een breder netwerk 

en hierin samenwerken met partners die niet altijd een directe lijn hebben met ons als 

zorgorganisatie en daardoor op voorhand minder vanzelfsprekend zijn, maar wel van 

maatschappelijke waarde zijn. 

Sinds 2016 participeren wij in de landelijke pilot wijkverpleging van Achmea. De komende jaren 

zetten wij in op groei van de thuiszorg en onderscheiden we ons door het bieden van 

multdisciplinaire zorg waarbij we onze eerstelijns paramedici laagdrempelig kunnen inzetten. 

Als betrokken organisatie staan we open voor ontwikkelingen in de samenleving en zien we het als 

onze plicht een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. We zijn zichtbaar en actief in 

onze wijken. Onze ambitie is dat de (potentiële) cliënt díe zorg en/of behandeling krijgt die nodig 

is. We verkennen hierin, samen met andere (zorg)partners, breed de mogelijkheden voor de 

toekomst. Op deze manier willen we onze positie in de wijk verder versterken. 



 

Onze keuzes hebben we verder uitgewerkt en gebundeld in de volgende hoofdstukken:  

 

• Koers, missie en visie 

• Oorsprong van de naam 

• Cliënt, mantelzorgers, vrijwilligers en welzijn 

• Daar doen we het voor! 

• Betrokken en klantgericht 

• Waardevolle bijdrage aan de maatschappij 

  



 

Hoofdstuk 1. Koers, missie en visie  

 

De koers 

 

We hebben geen invloed op hoe de wind waait, wél op hoe we onze zeilen zetten. 

 

Om als zorginstelling succesvol te kunnen optreden, binnen de kaders van de huidige 

wet- en regelgeving, is het noodzakelijk om de koers van de organisatie helder voor 

ogen te hebben. En daar vervolgens ook naar te handelen. Daarmee bedoelen we dat we 

de dingen doen zoals afgesproken is en dat we dit doen in het belang van de cliënt, van 

de medewerker en van onze organisatiedoelstellingen. 

 

Visie, missie en kernwaarden  

We hebben onze uitgangspunten (opnieuw) vastgesteld. In dit hoofdstuk zetten we ze op een rij 

zodat we er samen in de praktijk uitvoering aan kunnen geven.  

 

Missie: WAAR WIJ VOOR STAAN!  

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht biedt zorg, welzijn en behandeling aan kwetsbare medemensen die 

VVT zorg nodig hebben. Vanuit onze Christelijke grondslag is het de intentie en ambitie om vanuit 

de identiteit van de cliënt kwaliteit van zorg te bieden. Cliënten komen tot hun recht en worden 

erkend in hun uniciteit. Vanuit het kwaliteitskader zijn onze belangrijkste gesprekspartners, de 

cliënten, hun vertegenwoordigers en de cliëntenraden, actief betrokken bij onze activiteiten en 

ondersteunen zij het principe dat Zonnehuisgroep IJssel-Vecht denkt vanuit mogelijkheden. 

Onze missie komt terug in ons motto ‘waar je er als mens toe doet…’ 

 

Visie:  WAAR WIJ VOOR GAAN! 

Wij hebben de visie uitgewerkt in onze visie op vraag en aanbod van zorg, onze visie op 

medewerkers en onze visie op organiseren. De koers die wij zo gaan vormt onze 

besturingsfilosofie. 

 

Visie op vraag en aanbod van zorg 

Wij geloven dat de mens in iedere levensfase waardevol is en willen dit blijvend actief 

ondersteunen. Dit doen wij door het bieden van zorg, waarbij iedereen zich thuis voelt en tot zijn 

recht komt als uniek persoon op onze locaties met een eigen gezicht. De kernwaarden die ons 

drijven zijn waardigheid, uniciteit en professionele betrokkenheid. 

De eigen regie van de cliënt (en zijn vertegenwoordiger) staat centraal. De zorgvraag vullen wij 

zoveel mogelijk in op basis van zelfregie vanuit de keten “zelfzorg – informele zorg – formele 

zorg”. 

Elke medewerker biedt op een respectvolle en waardige manier zorg en ondersteuning vanuit de 

beweging van “zorgen voor …” naar “zorgen dat …”. 

 

Visie op medewerkers 

Medewerkers binden en verbinden zich aan de visie en missie, zetten zich optimaal in, ontwikkelen 

zich blijvend en nemen verantwoordelijkheid voor de eigen prestatie, tevredenheid en loopbaan. 

Met elkaar vormen zij de organisatie die goede zorg biedt en waar het plezierig werken is. 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht wil investeren in haar medewerkers en biedt hen de ondersteuning en 

faciliteiten die nodig zijn voor het nemen van verantwoordelijkheid en initiatief. 



 

Medewerkers zijn specialist binnen hun vakgebied. Zij worden in staat gesteld naar eigen inzicht en 

binnen ruime kaders de verlangde resultaten te behalen. Daarbij houden ze rekening met de 

grenzen van hun eigen deskundigheid en vragen tijdig om advies. 

Bij het ontwikkelen en in positie brengen van medewerkers gaan we uit van hun kwaliteiten. 

 

Visie op organiseren 

Om onze missie en visie te bereiken werken we met zelfstandige teams gevormd rond een kleine 

groep cliënten of bewoners. Zelfstandige teams die veelal zelf besluiten nemen en het werk 

organiseren. In combinatie met het constant verbeteren dat we met het ‘verbeterdenken’ hebben 

geïntroduceerd, borgen zij kwaliteit en mensgerichtheid. Standaardisatie vormt de basis voor het 

professionele handelen van zelfstandige teams. De richtlijn is leidend. Verantwoording vindt plaats 

over afwijkingen. We managen de uitzondering, niet de regel.  

Kenmerkend voor onze organisatie is situationeel leiderschap: dat kaders stelt én ruimte geeft aan 

de zelfstandige teams; dat de teams ondersteunt in hun groei; en dat de voorwaardenscheppende 

diensten naar een servicegerichte, team ondersteunende organisatie leidt. Dit leiderschap is 

noodzakelijk om succesvol te zijn. 

Communicatie binnen en vanuit onze organisatie is twee richtingsverkeer. 

 

 

 



 

Kernwaarden 

ZGIJV heeft in 2012 gekozen voor de kernwaarden ‘waardigheid’, ‘uniciteit’ en (professionele) 

‘betrokkenheid’. Onze kernwaarden drukken uit wat wij belangrijk vinden. Ze vragen om 

concretisering in de praktijk.  

 

Waardigheid 

Daar ‘waar je er als mens toe doet…’ is waardigheid een kernwaarde. Geen twee mensen zijn 

gelijk, iederéén is uniek (zie ‘uniciteit’). Maar hoe uniek ook, je bent geen mens zonder 

medemens(en) (zie ‘betrokkenheid’). 

Samen zijn wij verantwoordelijk de menselijke waardigheid hoog te houden. Daarbij speelt – 

wederzijds – respect een wezenlijke rol. Wij doen ertoe en weten ons gezien en gewaardeerd. De 

waardigheid als mens betekent gelijkwaardigheid als mensen, waarop gelijke behandeling stoelt. 

Zelfrespect betekent dat wij trouw zijn aan ons zelf, dat wij integer zijn, dat onze daden overeen 

komen met onze woorden, dat we staan voor wie we zijn, ook bij tegenslag, zonder inflexibel en 

star te zijn.  

 

Uniciteit 

Uniciteit betekent dat mensen uniek zijn, wel gelijkwaardig, maar niet gelijk. Ook in gelijke 

omstandigheden komt de eigenheid van ieder mens tot uiting.  

We houden in de zorg rekening met die verschillen en stemmen onze zorg zoveel mogelijk af op de 

eigenheid van de cliënt. Dat mensen verschillend zijn, denken en doen, maakt het samenleven wel 

eens lastig, maar ook boeiend en uitdagend. Waardigheid en uniciteit betekenen dat ieder mens er 

mag zijn op zijn eigen wijze en mag rekenen op respect, man en vrouw, hetero en homo, 

godsdienstig of niet, blank en zwart etc.. 

Uniciteit maakt ook dat de ene mens je meer aanspreekt dan de andere. Dat is niet erg, het heeft 

vaak juist z’n charme, zolang het niet leidt tot een voorkeursbehandeling.  

Ook in een zorgrelatie moet je elkaar leren kennen en over en weer vertrouwen opbouwen. 

Inlevingsvermogen (empathie) speelt een wezenlijke rol in de zorg: probeer je te verplaatsen in de 

situatie van de ander.  

Een zorgrelatie is geen gelijkwaardige relatie, maar wel een relatie tussen gelijkwaardige personen. 

Dat geldt ook voor de relatie tussen werkgever en werknemer, leidinggevende en medewerker, 

waar je er primair als mens toe doet. Waar mensen elkaar ontmoeten gaat het altijd om meer dan 

enkel wat gedaan moet worden. Een cliënt is geen ‘nummer’, een medewerker evenmin. 

Uniciteit vraagt zorgvuldige aandacht: hoe en wie is die ander eigenlijk? In de relatie tussen 

leidinggevenden en medewerkers en medewerkers onderling is dat geen overbodige luxe.  

 

Professionele betrokkenheid 

Betrokkenheid is ons als mensen eigen: wij zijn sociale wezens. Mensen zijn betrokken op elkaar 

en afhankelijk van elkaar.  

Wij verwachten van onze medewerkers professionele betrokkenheid. Waar mensen samenwerken 

is betrokkenheid noodzakelijk om gestelde doelen te verwezenlijken. Een zorginstelling is behalve 

een woon- en behandelcentrum voor cliënten ook een werkplek voor zorgverleners, behandelaren 

en ondersteunende medewerkers. 

 

Wij werken aan een goed woon-/leef- èn werkklimaat op basis van waardigheid, uniciteit en 

betrokkenheid. 

 

 



 

De organisatiecultuur  

De cultuur zit in de hoofden van medewerkers en is niet zichtbaar. Cultuur vertaalt zich in 

gedragingen. Niet de organisatie schrijft een bepaalde cultuur voor; het zijn de medewerkers 

samen die de organisatiecultuur maken. We zijn allemaal verantwoordelijk voor het bestaan van 

een cultuur waarin we onze missie, visie en kernwaarden kunnen vervullen en uitdragen.  

Wij zijn onze organisatie!  



 

Hoofdstuk 2. Oorsprong Zonnehuis Groep 

 

Oorsprong van de naam 

 

De geschiedenis van ‘Het Zonnehuis’ is bijzonder. Het eerste verpleeghuis in Nederland 

heette het Zonnehuis. En de Vereniging Het Zonnehuis dateert uit begin 1900. Het was 

Jo Visser, een dappere dame in die tijd, die de zorg op zich nam voor mensen uit alle 

windstreken. 

 

Leven, met hart en ziel 

Begin 20e eeuw overleden dagelijks mensen aan een longontsteking. Longziekten als tuberculose 

vormden een grote bedreiging voor de bevolking. Zo ook voor de jonge Jo Visser. Deze in 1880 

geboren Rotterdamse was van kinds af aan ziekelijk. Ze sloot zich daarom op volwassen leeftijd 

aan bij Zonnewende: bond van zieken. Als praktiserend lid onderhield ze niet alleen een warm 

contact met lotgenoten, zij zette zich ook met hart en ziel in voor chronisch zieken.  

 

Jo had geluk. Haar rijke familie bracht haar naar een kliniek in het schone, groene Zwitserland, 

waar de meest gerenommeerde gasthuizen ter wereld gevestigd waren. De kwaliteit van de 

berglucht deed haar lichaam goed; de rust haar geest. Hier nam zij het besluit zich – na haar 

herstel – te wijden aan het welzijn en de verzorging van chronisch zieke medepatiënten door 

huisvesting en verpleging voor chronisch zieke patiënten te realiseren.  

 

Groeiende zorg voor alle lagen van de bevolking 

Zo ontstond Vereniging Het Zonnehuis. Samen met vele welgestelde en voorname burgers zorgde 

zij voor gulle giften en daarmee de benodigde financiering. In 1929 stichtte Jo het eerste 

Zonnehuis in Beekbergen. Hiertoe werd een villa omgebouwd tot een doordacht ingericht 

verpleeghuis. Het eerste verpleeghuis in Nederland. Warm en sfeervol. Rijk of arm? Voor iedereen 

was er deskundige aandacht, zorg en liefde. Dankzij de opmerkzaamheid van medewerkers groeide 

het Zonnehuis uit tot een verpleeghuis van formaat.  

Op 21 juli 1921 verkreeg Jo en daarmee het Zonnehuis een Koninklijke goedkeuring.  

 

En ook nu nog werken we samen aan en in een omgeving vol professionele toewijding: voor de 

cliënten, familie, medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers. Een maatschappelijk breed 

gedragen gedachtengoed.  

 

  



 

Hoofdstuk 3. Informele zorg 

 

Cliënt, mantelzorgers, vrijwilligers en 

welzijn 
 

Uniek. Niet beter of slechter. Maar zo mooi anders. 

 

Wij doen het samen 

Het is niet meer vanzelfsprekend dat de centrale overheid de zorg voor kwetsbare mensen 

organiseert en bekostigt. Meer en meer wordt de individuele burger aangesproken op de eigen 

verantwoordelijkheid en die voor de ander. Steeds vaker doen ook wij daardoor een beroep op 

mantelzorgers en vrijwilligers. Samen met hen en met gemeenten zullen we de langdurige zorg 

vorm en inhoud moeten geven. We staan met elkaar voor de uitdaging om aanvullend aan elkaar 

de informele en formele zorg te organiseren. Daarbij verleggen we grenzen en zoeken we samen 

naar een nieuwe balans.  

 

Onze visie op informele zorg komt voort uit onze kernwaarden waardigheid, uniciteit en 

betrokkenheid. Hierin schuilen vele schakeringen die binnen relaties vorm worden gegeven.  

Informele zorg is van grote betekenis voor het welbevinden van onze cliënten. De relaties van de 

cliënt  bepalen voor een groot deel wie de cliënt is. Hun gezamenlijke gewoontes en rituelen 

hangen als een ‘vertrouwde jas’ om de cliënt en zijn familie heen.   

Een familie en de vriendenkring zitten vaak in een situatie van verwarring en aanvaarding van wat 

er met hun dierbare aan de hand is. Het eerste accepteren, de hoop dat het nog heel lang duurt 

voor er verdere achteruitgang komt. Zoeken naar wat er ooit was en nu verloren lijkt te zijn. 

Zoeken naar een nieuwe vorm van contact, aarzelend je arm om de schouders van je vader slaan. 

Die vader die vroeger nooit zo hield van lichamelijk contact, terwijl hij nu met een lachje naar je 

opkijkt. Je vriendin waarmee je zoveel leuke dingen hebt gedeeld, schreeuwt tegen je als je op 

bezoek komt, je herkent haar bijna niet meer.  

In onze visie ondersteunen wij als professionals bij het kwetsbare proces om deze relaties te 

behouden;  om zo te kunnen behouden wat het allerbelangrijkste is in het leven van cliënten, 

families, van mensen: bij elkaar horen, het gevoel niet alleen te staan in het leven en er werkelijk 

toe doen. Dit betekent dat wij de cliënt en zijn dierbaren nadrukkelijk uitnodigen om er voor elkaar 

te mogen zijn, om samen te doen wat ze willen doen, wat bij hen hoort. Als de ‘vertrouwde jas’ er 

zoveel mogelijk mag blijven dan zullen de cliënt en zijn dierbaren zich thuis voelen bij ons in de 

eigen woonsituatie of in een van onze locaties.  

Ook vrijwilligers hebben hierin een grote rol. De vrijwilliger werkt vanuit onze organisatie en kan 

waar nodig een ondersteunende rol hebben in dit proces. De vrijwilliger kan op zijn eigen wijze de 

relatie met de cliënt en zijn dierbaren vormgeven. Dit gebeurt altijd in overleg met de familie en 

professionals. 

Als professionals zijn we oplettend en sensitief voor wat zich afspeelt tussen de familie en de cliënt. 

Waar moet je steun bieden? En hoe dan? Hoe creatief ben je in het bedenken van mogelijkheden 

om de eigen gewoontes van cliënt en diens partner vorm te geven? Kun je familie het gevoel geven 

dat ze er ook voor anderen mogen zijn? 

En hoe mooi is het als familie de zorg kan delen met een vrijwilliger die iedere woensdagmiddag 

met de cliënt gaat wandelen of een spelletje doet zodat de partner ruimte heeft voor een eigen 

bezigheid.  



 

We hebben geen strak omlijnde visie op informele zorg! Wel een verkenning van mogelijkheden. 

Meedenken en inleven, ruimte kunnen maken en waar nodig kennis doorgeven aan familie en 

vrijwilligers, zodat zij weer verder kunnen. Deze zoektocht willen wij – onze medewerkers – graag 

aangaan met dierbaren, vrijwilligers en cliënten, “zodat het voelt als thuis”! 

 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht hecht grote waarde aan vrijwilligers. Zij leveren een cruciale bijdrage 

aan de kwaliteit van het leven van bewoners en cliënten door hun bijdrage aan welzijn en 

zorgverlening. Als organisatie kennen we een Vrijwilligersraad. We vinden het belangrijk dat deze 

raad zich op verschillende niveaus laat gelden als de spreekbuis c.q. belangenbehartiger van de 

vrijwilligers die werkzaam zijn bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. 

 

Aandacht voor welzijn 

Samen zien we er elke dag op toe dat welzijn voldoende aandacht krijgt. Ons doel hiermee is om, 

naast de reguliere zorg, een (pro)actieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van onze 

bewoners of cliënten. We zien ons gesteund in de gelden die voor de komende jaren structureel 

beschikbaar zijn gesteld door het ministerie van VWS in het kader van het programma Waardigheid 

& Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen. Deze gelden komen voor twee derde deel toe aan 

zinvolle daginvulling in de verpleeghuiszorg. 

 

Eigen regie en openheid 

Vanuit onze kernwaarden vinden we het belangrijk dat onze bewoners en cliënten zoveel mogelijk 

eigen regie behouden. We zullen ook de komende jaren blijven investeren in 

communicatiemiddelen om de samenwerking met de cliënt en diens familie optimaal te faciliteren. 

Hierbij valt te denken aan het ontwikkelen van een cliëntenportaal om inhoudelijke informatie over 

het verloop van de zorg en behandeling te delen. Ook familienet, waarmee familie op de hoogte 

gehouden wordt van het dagelijks leven van hun dierbare in onze zorginstelling, is hiervan een 

voorbeeld.  



 

Hoofdstuk 4. Doelgroepen 

 

Daar doen we het voor! 
 

Uw vraag, onze zorg 

 

Onze organisatie behoort op regionaal niveau tot de middelgrote zorgaanbieders, met 

vier locaties in Zwolle en een locatie in Ommen. Medemensen die VVT zorg nodig hebben, 

kunnen een beroep doen op de zorgverlening van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, omdat 

zij door ziekte, of lichamelijke beperking aangewezen zijn op gespecialiseerde vormen 

van zorg en begeleiding.  

 

Doelgroepen 

We profileren ons in de hele keten als organisatie die expert is op het gebied van complexe 

ouderenzorg als het gaat om revalidatie, dementiezorg en terminale zorg. Wij bieden het hele 

pallet aan dienstverlening; van de eerste zorgvraag tot overlijden. Wij zijn al jaren bijzonder 

deskundig als het gaat om de zorg en behandeling van de volgende doelgroepen:  

• Mensen met een dementie 

• Ouderen met een revalidatievraag 

• Mensen met een combinatie van lichamelijke en psychische problemen 

• Mensen die terminale zorg nodig hebben 

 

Langer thuis wonen 

Vanuit de overheid wordt gestimuleerd dat mensen zolang mogelijk zelfstandig thuis wonen, 

ondersteund door mantelzorgers en vrijwilligers. In aanvulling daarop is vaak professionele zorg 

nodig. Deze professionele zorg biedt Zonnehuisgroep IJssel-Vecht; van thuiszorg tot 

verpleeghuiszorg. Waarbij het uitgangspunt is: thuis zolang de cliënt dat wil en dit mogelijk is.  

We leveren thuiszorg in de wijken Assendorp – Centrum en Stadshagen. Deze zorg kan door ons 

(ook als een andere thuiszorgaanbieder de zorg levert) naar behoefte aangevuld worden met 

ergotherapie, fysiotherapie , logopedie en/of consultatie door de specialist ouderengeneeskunde 

om multidisciplinaire zorg op maat te bieden. Door het bieden van multidisciplinaire zorg 

onderscheiden we ons. De komende jaren zullen we de thuiszorg verder ontwikkelen.  

Ook bieden we verpleeghuiszorg aan huis voor alle doelgroepen in diverse vormen. Daarnaast is er 

de mogelijkheid van huishoudelijke hulp. In 2017 onderzoeken we wat de bijdrage van deze 

dienstverlening is voor onze strategische positie en onderscheidend vermogen als organisatie. 

Tenslotte bieden we dagbesteding voor cliënten met een beginnende dementie. 

Als het thuis niet meer gaat, hebben we goede intramurale voorzieningen. We beschikken 

grotendeels over moderne gebouwen die voldoen aan de huidige en toekomstige eisen.  

De ontwikkeling, dat mensen zolang mogelijk zelfstandig thuis wonen, betekent dat de zorg zowel 

intra- als extramuraal zwaarder wordt. Wij willen ook in de toekomst zorg blijven bieden aan 

ouderen met complexe zorgvragen, waar zij ook verblijven. Onze medewerkers zullen daarvoor 

vakbekwaam en deskundig zijn.  

 

Verzorgingshuizen zullen in de komende jaren veranderen in zelfstandige woonvormen waar veel 

zorg geboden kan worden. Het zogenaamde scheiden van wonen en zorg. Voor de cliënt die nu in 

een verzorgingshuis woont, verandert er in de praktijk niet veel. De cliënt huurt een woning en de 

huisarts en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht bieden alle benodigde zorg en behandeling, gefinancierd 



 

door gemeente (Wmo) en/of zorgverzekeraar (Zvw, Wlz1). Ook in de situatie van scheiden wonen 

en zorg kan naar behoefte ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en/of de specialist 

ouderengeneeskunde worden ingeschakeld. Dit in aansluiting op de zorg door de huisarts. In 2017 

zullen we bezien hoe wij de geestelijke verzorging invullen in relatie tot het scheiden van wonen en 

zorg. 

 

De verpleeghuiszorg op onze verschillende locaties zal zich ontwikkelen tot een intensieve 

zorgvorm (begeleiding en behandeling) voor cliënten met dementie en onbegrepen gedrag, de 

zogenaamde psychogeriatrie. Door het langer thuis wonen van cliënten neemt de complexiteit van 

cliënten in de verpleeghuizen steeds verder toe.  

Daarnaast zal de revalidatie van ouderen in een korter tijdsbestek en ook zoveel als mogelijk in de 

thuissituatie plaats gaan vinden. We richten ons in het bijzonder op CVA revalidatie, revalidatie na 

een beenamputatie en herstel na ernstige ziekten. Ook revalidatie na fracturen of orthopedische 

ingrepen is mogelijk. 

Dit alles vraagt om gespecialiseerde medewerkers. Tevens blijft het verpleeghuis plaats bieden aan 

cliënten met lichamelijke klachten die zoveel zorg en behandeling nodig hebben dat thuis wonen 

niet meer haalbaar is. Ook bieden we observatie, diagnosestelling en revalidatie binnen de 

psychogeriatrie. Tenslotte bieden we palliatieve zorg. 

Voor de locatie Esdoorn onderzoeken we samen met het zorgkantoor de mogelijkheid om een deel 

van de zorg om te zetten naar verpleeghuiszorg met behandeling.  

 

Uw vraag, onze zorg 

We zijn het er allemaal over eens: alles draait om de cliënt! De zorgvraag is leidend en maatwerk 

is de nieuwe standaard. Kwamen eerder cliënten vanzelf naar ons toe en beschikten we over een 

wachtlijst, tegenwoordig en in de toekomst kiest de cliënt steeds meer bewust. Er wordt ook online 

rondgekeken en verwijzers worden om advies gevraagd. Maar het allerbelangrijkste zijn de 

aanbevelingen van vrienden en familie.  

De ideale situatie is dat vóórdat er überhaupt een zorgvraag is, mensen weten wie we zijn, wat we 

doen en voor wie we dat doen. Deze mensen hebben in de ideaalsituatie al een ervaring met onze 

organisatie, omdat we: 

 Zichtbaar zijn in de gemeenschap 

 Een actieve rol in (zakelijke) netwerken vervullen 

 Een groot netwerk van vrijwilligers hebben en dit uitdragen 

 Kwalitatief hoogstaande zorg verlenen, dat actief wordt gepromoot 

 We tevreden cliënten hebben die positief over ons praten 

 Innovatief en duurzaam zijn  

Innovatie en duurzaamheid hebben de afgelopen jaren onder druk gestaan en dit is jammer. Met 

de komst van onze nieuwe bestuurder gaan we hier actief mee aan de slag. Derhalve zullen we in 

2017 bezien of er middelen te verkrijgen zijn om dit inhoud te geven. 

 

Op het moment dat een cliënt ervaring met onze organisatie heeft, dan willen we dat de cliënt bij 

een volgende zorgvraag opnieuw een beroep op ons doet. Dat vraagt om een goede samenwerking 

tussen de verschillende disciplines (signaalfunctie). Op basis van de zorgvraag wordt de beste zorg 

gekozen én geboden, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de 

cliënt en vormen bestaande contacten een belangrijke ingang. Daarnaast wordt in bredere zin 

gekeken naar latente zorgvragen/behoeftes van de cliënt en is er een signaalfunctie naar andere 

disciplines of afdelingen.  

                                                           
1 Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning; Zvw: Zorgverzekeringswet; Wlz: Wet langdurige zorg 



 

Hoofdstuk 5. Klantgericht denken en werken  

 

Betrokken en klantgericht 

 

“Van geen enkele mens op aarde kan de kennis zijn ervaring overstijgen”. John Locke 

 

Blijvend verbinden, dat betekent dat medewerkers en vrijwilligers bij Zonnehuisgroep 

IJssel-Vecht goed met elkaar samenwerken en communiceren, waarbij ze ondersteund 

en gefaciliteerd worden vanuit de organisatie. Dat we in de relatie met cliënten en elkaar 

verantwoordelijkheid nemen en betrokken zijn. Je doet er toe als mens.  

 

Een klantgerichte, betrokken organisatie 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht wil doorgroeien naar een moderne, professionele en klantgerichte 

zorgorganisatie waarbij medewerkers persoonlijke aandacht voor elke cliënt en bewoner hebben. 

Elke medewerker biedt met een mix van hart, hoofd en handen op een respectvolle en waardige 

manier zorg en ondersteuning vanuit de beweging van “zorgen voor …” naar “zorgen dat …”.  

 

Vertrouwen en aandacht 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht wil een aantrekkelijk werkgever zijn voor haar eigen medewerkers, 

maar ook voor haar potentiële medewerkers. Een werkgever die vanuit vertrouwen en aandacht 

haar medewerkers ruimte geeft zich te ontwikkelen en het beste uit zich zelf te halen. 

Medewerkers deskundig en inzetbaar houden en regie geven over de eigen werktijden, loopbaan, 

ontwikkeling en arbeidsvoorwaarden vinden we daarbij belangrijk. De Ondernemingsraad is hierbij 

constructief betrokken en kan alert meebewegen. We maken gebruik van moderne middelen en 

communicatiekanalen, die we tevens inzetten om potentiële medewerkers te bereiken. We zullen 

buiten de gebaande paden treden om te blijven inspelen op de arbeidsmarkt.  

 

Kennis en kunde 

Vanuit de visie op de toekomst analyseren we het medewerkersbestand en voeren we de dialoog 

over deskundigheid en inzetbaarheid, zodat we maatregelen kunnen nemen om de kennis en de 

kunde gevoeld aanwezig te laten blijven. Onze uitgangspunten daarbij zijn dat medewerkers 

specialist in hun vakgebied zijn en dat ze leren en ontwikkelen door te doen en te reflecteren. 

 

Duurzame inzetbaarheid 

Bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht is duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema.  Medewerkers in 

elke levensfase betrokken, professioneel en vitaal aan het werk houden daar staan wij voor. 

Daarbij spelen factoren als gezondheid, werklust, motivatie en energie een grote rol. Aandacht 

voor deze factoren, ondersteuning en middelen vanuit onze organisatie zijn hierbij belangrijk. 

 

Eigen verantwoordelijkheid, teamontwikkeling 

Bij de ingezette ontwikkeling naar zelfstandige teams krijgen medewerkers vanuit een duidelijke 

visie de ruimte om het werk in te richten, eigen verantwoordelijkheid te nemen en er zelf voor te 

zorgen dat de resultaten bereikt worden. Hierbij horen heldere kaders (standaardisatie), inzicht in 

(de voortgang van) resultaten en een sturing vanuit de organisatie die vooral gericht is op de 

resultaten zelf in plaats van op de werkprocessen. Medewerkers krijgen de ondersteuning die hoort 

bij het realiseren van een grotere verantwoordelijkheid en het nemen van initiatief. Er zijn 

faciliteiten beschikbaar om teams zich optimaal te laten ontwikkelen in hun zelfstandigheid, waarbij 

er aandacht is voor zowel het individu als het team.  



 

Hoofdstuk 6. Waardevolle bijdrage aan het maatschappelijke speelveld 

 

Waardevolle bijdrage aan de maatschappij 
 

Als betrokken organisatie staan we open voor ontwikkelingen in de samenleving en zien 

we het als onze plicht een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. We 

hebben de ambitie te groeien naar een netwerkorganisatie. Goede samenwerking op 

inhoud waarbij sprake is van meerwaarde voor de cliënt, de maatschappij en onze 

organisatie vinden we belangrijk. 

 

Alle ontwikkelingen in het maatschappelijk speelveld zorgen ervoor dat de buitenwereld steeds 

meer binnenkomt en andersom. Onze organisatie zal nog meer dan zij nu al doet met haar aanbod 

van zorg- en dienstverlening naar buiten treden. Dat betekent dat goede netwerken en 

ketensamenwerking, zowel op inhoudelijk als organisatorisch vlak, steeds belangrijker worden.  

 

We zijn actief in diverse netwerken en investeren in ketensamenwerking. We voelen en nemen 

verantwoordelijkheid in het zijn van een betrouwbare samenwerkingspartner. Verrijking vindt 

plaats door het delen en halen van kennis. De noodzaak om ondernemender, innovatiever en goed 

voorbereid te zijn op ontwikkelingen is groot. Alleen zo kunnen we aansluiting blijven vinden en 

houden bij de wensen van de cliënten, de samenleving en de (keten)partners. 

 

Naast de continue dialoog die we blijven voeren met de ons bekende stakeholders (o.a. 

Cliëntenraden, zorgkantoor, gemeenten, regionale stuurgroepen, onderwijsinstellingen, 

woningbouwverenigingen), richten we ons de komende jaren expliciet op samenwerking in de 

geriatrische revalidatiezorg en in onze wijken.  

 

Samenwerking in geriatrische revalidatiezorg 

Als Zonnehuisgroep IJssel-Vecht willen we in een samenwerkingsverband, waarin we op inhoud 

samenwerken met verschillende partners, de beste ouderenrevalidatie in Nederland zijn.  

 

Zichtbaar en actief in onze wijken 

Onze ambitie is dat de (potentiële) cliënt díe zorg en/of behandeling krijgt die nodig is. We 

verkennen hierin, samen met andere (zorg)partners, breed de mogelijkheden voor de toekomst. 

Een voorbeeld om tot meer verbinding te komen, is het oprichten van een ledenvereniging. De 

mogelijkheden hiertoe worden onderzocht. Ook kijken we specifiek naar de wijk Assendorp, waar 

we zichtbaar en actief willen blijven. Op deze manier willen we onze positie in de wijken verder 

versterken.  

 

  



 

Waardigheid, uniciteit en professionele 

betrokkenheid 

 

Na het lezen van onze kijk op de toekomst, hopen we dat ook jouw hart sneller klopt. 

 

Het doel van dit plan is om verbindingen te leggen. Tussen cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers, 

medewerkers, de locaties en onze omgeving. De idealen van Jo Visser, oprichtster van het eerste 

Zonnehuis, leven daarbij voort in onze groep. We vinden het belangrijk dat we werken vanuit 

waardigheid, uniciteit en professionele betrokkenheid.  

 

Waar zou Jo’s hart vandaag naar verlangen? 

Als je begin 1900 in staat bent je woorden om te zetten in daden, ondanks alle beperkingen die de 

tijdgeest je oplegt, dan zou het vandaag de dag zéker gelukt zijn. De bezuinigingen en krappe 

werktijden… Het vraagt om een creatieve aanpak, echter met één overkoepelende focus… dat de 

bewoners en cliënten zich gerespecteerd en thuis voelen. Dat er geluisterd wordt naar persoonlijke 

wensen, als ware het ‘een klant’. Dat hij of zij er toe doet. 

 

Samen met jou gaan we de toekomst graag tegemoet 

Vanaf vandaag zijn we blijvend met elkaar verbonden en vervolgen we onze uitgezette koers: óp 

naar 2018. Jij doet er toe! 

 

 

 

 


