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Meerjarenbeleidsplan 2018-2020     

Stichting tot oprichting en instandhouding van bejaardenoorden en 

verzorgingstehuizen uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in 

Nederland h.o.d.n. Huize Winterdijk. 
Gouda februari 2018 

 

Inleiding 

 

In dit beleidsplan wordt het strategisch venster beschreven voor de ontwikkeling van HW in de ko-

mende twee jaar. Het plan borduurt voort op het meerjarenbeleidsplan van Huize Winterdijk 2017-

2019.  

 

Dit beleidsplan is opgebouwd aan de hand van de structuur van het INK (Instituut Nederlandse Kwali-

teit)-managementmodel. Dit model ordent en structureert de gang van zaken in organisaties. Hier-

mee kan de volwassenheid van de organisatie worden bepaald en kunnen verbeterpunten worden 

geïdentificeerd. Het model helpt organisaties te focussen op de gebieden waar verbeteringen moge-

lijk zijn en de ambities te verkennen. 

Daarnaast is in het kader van de HKZ certificatie een context analyse uitgevoerd. Deze context analy-

se dient als input voor dit plan met name wat betreft stakeholders. 

Het INK model maakt gebruik van tien aandachtsgebieden. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt 

tussen wat georganiseerd moet worden en wat daar de resultaten van zijn. Verder is er het aan-

dachtsgebied verbeteren en vernieuwen.  

In de navolgende hoofdstukken worden de tien aandachtsgebieden beschreven.  

 

 

De richting van Huize Winterdijk valt als volgt te definiëren  

Focus op organisatierendement in plaats van op afdelingsrendement 

Nadruk op processen in plaats van op incidenten 

Focus op dienstverlening 

Proactief op externe en interne ontwikkelingen 

Samenwerking met marktpartijen 

Maatwerk in huisvestingsoplossingen 

Ontwikkeling managementbenaderingen  

 

Deze richting wordt geconcretiseerd met doelstellingen. De doelstellingen worden verder uitgewerkt 

in de jaarplansystematiek (activiteitenplannen) van Huize Winterdijk. Deze uitwerking valt buiten de 

reikwijdte dit document. 
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Hoofdstuk 1  Leiderschap 

 

Op bestuurlijk niveau zullen de verhoudingen opnieuw worden bepaald. Dit in overstemming met de 

nieuwe Governance Code voor goed bestuur. Wanneer dit is gebeurd zal een definitieve raad van 

toezicht worden aangesteld. Daarnaast zal er de aansturing van de steunstichting een nieuwe struc-

tuur krijgen.  

Wanneer de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de diverse gremia opnieuw worden be-

paald zal tevens de positie van stichting Linquenda Domus ten opzichte van Huize Winterdijk worden 

vastgesteld.  

Huize Winterdijk wil een financieel gezonde positie hebben voor de komende jaren. Er wordt actief 

gestuurd op de bezetting van de zorgkamers. Voor de verbouwing van de appartementen zal een 

beroep gedaan worden op stichting De Zuivere Waarheid. 

Komend jaar wordt bepaald op welke verantwoorde wijze een aantal functies kan worden ingevuld. 

Dit zal zich in eerste instantie met name richten op de opvolging van een aantal MT leden die de pen-

sioengerechtigde leeftijd bereiken. 

Doordat er steeds meer verzoeken komen van mensen buiten de doelgroep voor opname in één van 

de zorgkamers of tijdelijke huisvesting, is in 2018 het identiteitsprotocol opnieuw vastgesteld. Dit 

protocol vormt de basis voor toelating van bewoners en aanname van personeel en vrijwilligers. De 

implementatie van het protocol zal in 2018 plaatsvinden. 

 

Doelen: 

• Verantwoordelijkheden en bevoegdheden verschillende gremia opnieuw vastleggen; 

• Verhouding met SLD vaststellen; 

• Opvolging MT functies; 

• Implementatie identiteitsprotocol. 

 

 

Hoofdstuk 2 Strategie en beleid 

 

Centraal dit jaar staat de implementatie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Dit kader is opge-

steld oor de Zorginstituut en is verplicht gesteld voor de instellingen die verpleeghuiszorg bieden. 

Huize Winterdijk heeft een kwaliteitsplan opgesteld conform het kader met een aantal doelstellingen 

voor de komende jaren. Dit plan is in samenwerking met de overlegorganen (cliëntenraad, onderne-

mingsraad en identiteitsraad) tot stand gekomen en bij het zorgkantoor ingediend. Het plan is de 

onderlegger van de strategie en het beleid voor het kleinschalig wonen binnen Huize Winterdijk. Het 

kwaliteitsplan is al bijlage gevoegd bij dit beleidsplan. 

 

Wat de thuiszorg betreft ligt er nog de uitdaging om de bewoners te laten wennen aan de beperkin-

gen die het huidige stelsel met zich mee brengt. In de gesprekken met de bewoners over indicatie-

stelling zal door de wijkverpleegkundige steeds worden aangegeven wat wel en niet onder de zorg 

verzekeringswet valt. Bewoners moeten zich daar langzamerhand aan gaan conformeren. Dit geldt 

tevens voor de familieleden/contactpersonen. 

 

Het afgelopen jaar is onderzocht in hoeverre samenwerking mogelijk is met organisaties in het Goud-

se zorgnetwerk en identiteitsgebonden instellingen. De samenwerking zou de kwetsbaarheid van 
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Huize Winterdijk  verkleinen. Het afgelopen jaar is door de taskforce bekeken in hoeverre er inten-

sievere samenwerking mogelijk is met identiteitsgeboden collega instellingen. Het onderzoek heeft 

opgeleverd dat er meer mogelijkheden liggen in samenwerking met lokale instellingen dan met iden-

titeitsgeboden instellingen, mede ook door de geografische afstand. Huize Winterdijk blijft zich open 

stellen voor meer samenwerking met instellingen binnen dezelfde identiteit maar zal geen voortrek-

kersrol meer hierin vervullen. 

Op het gebied van lokale samenwerking worden de ontwikkelingen van vorig jaar verder doorgezet. 

Er is een actieve samenwerking met zorgpartners, zowel op het gebied van blended learning voor 

personeel als op de samenwerking met de geriatrische revalidatie zorg (Zorgpartners). 

Ditzelfde geldt voor de samenwerking met het Groene Hartziekenhuis op het gebied van hygiëne als 

op het gebied van transferafdeling en eerstelijns zorg. 

De goede contacten zowel op management als uitvoerend niveau zullen worden geprolongeerd. 

 

Huize Winterdijk is lid geworden van het transmuraal netwerk in de regio Gouda. Er zijn samenwer-

kingsafspraken gemaakt op het gebied van samenwerking, ketenzorg en eerstelijnsverblijf. Inmiddels 

zijn er samenwerkingsafspraken vastgelegd tussen het Groene Hartziekenhuis, Zorgpartners en het 

transmuraal netwerk. Hierin zijn ook specifieke afspraken gemaakt omtrent de identiteit.  

In het komende jaar zal op verzoek van de cliëntenraad onderzocht worden in hoeverre het mogelijk 

is om een vierde woongroep binnen Huize Winterdijk op te richten.  

 

Doelen: 

• Kwaliteitsplan verpleeghuiszorg uitvoeren; 

• Investeren in de keten binnen de regio Gouda door middel van deelname aan transmuraal net-

werk; 

• Verhuur appartementen aan eigen doelgroep prolongeren; 

• Contacten met zorgkantoor en gemeente onderhouden; 

• Mogelijkheid onderzoeken of een 4e woongroep gevormd kan worden. 

 

 

Hoofdstuk 3 Management van medewerkers 

 

Scholing zal conform het scholingsplan worden aangeboden. Op het gebied van bekwaamheid van de 

zorgmedewerkers zal er blended learning worden aangeboden. 

Binnen de sector is er een groot tekort aan deskundig personeel. Het tekort varieert van 7000 tot 

10.000 medewerkers in met name functies als Verzorgenden IG en Verpleegkundigen.  

Het aantal verpleegkundigen zal worden vergroot zodat er een kwaliteitsimpuls binnen de instelling 

kan worden gegeven.  

Huize Winterdijk wil een aantrekkelijke werkgever zijn door het aanbieden van persoonlijke ontwik-

keltrajecten. De wens van de medewerker om zich te verdiepen en verder te bekwamen in het eigen 

vak zal worden gestimuleerd, dit is het uitgangspunt van het personeelsbeleid. 

Het vrijwilligersbeleid wordt ongewijzigd voortgezet. Huize Winterdijk zal continu openstaan voor 

werving van nieuwe vrijwilligers. 

Om bekendheid te geven aan onze naam zullen we deelnemen aan  informatiemarkten, gastlessen 

geven en adverteren in identiteitsgebonden magazines en kerkbladen. 
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Het beleid op het gebied van ondersteuning van de mantelzorgers zal verder worden geïmplemen-

teerd. Er is een actieve lotgenotengroep van mantelzorgers actief binnen Huize Winterdijk. 

 

Doelen: 

• Vergroten aantal verpleegkundige medewerkers; 

• Vergroten aantal vrijwilligers; 

• Voortzetting lotgenotengroep; 

• Actief scholingsbeleid om aantrekkelijkheid als werkgever te vergroten. 

 

 

Hoofdstuk 4 management van middelen 

 

Kosten effectiviteit blijft een belangrijk punt voor de komende twee jaar. Dit geldt voornamelijk voor 

de facilitaire dienst. Er is een plan van aanpak opgesteld om de kwaliteit van de voeding te verhogen.  

Huize Winterdijk wil een duurzame instelling worden. Er zal worden geïnvesteerd in maatregelen om 

de duurzaamheid te verhogen. 

Kosten effectiviteit van de facilitaire dienst zal worden bepaald en eventueel worden aangepast. 

Binnen de zorg zal ook gestuurd worden op kosteneffectiviteit. Door invoering van het EZD zal dit 

beter vorm krijgen. De zorgvraag bepaalt de inzet van het personeel.  

De verantwoording voor de geleverde zorg zal plaatsvinden door middel van registratie in het EZD. 

Het lange termijn huisvestingsplan samen met het onderhoudsplan wordt conform uitgevoerd. De 

veiligheid voor bewoners en medewerkers is daarbij het uitgangspunt.  

Het zorgcontinuïteitsplan is opgesteld. De BHV organisatie is opnieuw ingericht en doeltreffend. 

In mei 2018 wordt de AVG van kracht. De manager facilitaire zaken en de adviseur compliance heb-

ben hiertoe een plan van aanpak opgesteld. 

 

Doelen: 

• Uitvoering van het lange termijn huisvestingsplan;  

• Beleid duurzame instelling opstellen; 

• Plan van aanpak uitvoeren inzake keuken en voeding; 

• Adequate financiële onderbouwing van investeringen; 

• Invoering AVG. 

 

Hoofdstuk 5 management van processen 

 

Huize Winterdijk wil zich ontwikkelen naar een organisatie die efficiënt werkt en hoge kwaliteit le-

vert. De komende jaar wil de organisatie naar een meer eenvoudig systeem van registreren en ver-

antwoorden. De wens is er om de verschillende processen nog meer te stroomlijnen. De brown pa-

per sessies hebben voldoende informatie opgeleverd om het zorgproces te stroomlijnen. Indien er 

nieuwe vormen van zorg gaan worden geleverd zullen deze sessies opnieuw worden gehouden. 

In 2018 hoopt Huize Winterdijk over te gaan op de nieuwe ISO norm van 2015. Dit leidt tot een meer 

efficiënte wijze van bedrijfsvoering. 

Voor invoering van de AVG en automatisering is een apart plan van aanpak opgesteld. 

 

Doelen: 
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• Transitie norm ISO 2015; 

• Plan van aanpak AVG en informatiebeveiliging uitvoeren. 

 

 

Hoofdstuk 6 klanten en partners 

 

Door de stelselwijziging is er veel geïnvesteerd in de informatievoorziening aan bewoners en hun 

sociale netwerk. Dit heeft ertoe geleid dat de veranderingen in het zorgaanbod redelijk probleemloos 

zijn verlopen. De bezettingsgraad van Huize Winterdijk is voldoende gebleven. Door het onderscheid 

tussen intra- en extramuraal in financieringsvormen is een goede logistiek en wachtlijst van groot 

belang.  

Mensen uit de achterban kunnen nu ook tijdelijk in Huize Winterdijk verblijven als overbrugging bij 

afwezigheid van mantelzorgers of omdat zij behoefte hebben aan tijdelijke verzorging. 

De contacten met de cliëntenraad en de diverse mantelzorgers is goed. Huize Winterdijk mag zich 

gelukkig prijzen met een actieve en betrokken cliëntenraad. 

Voor vrijwilligers zijn er tweemaal per jaar informatiebijeenkomsten georganiseerd. 

Met diverse externe partijen zijn gesprekken gevoerd over samenwerking in de keten of binnen de 

identiteit. 

Samenwerking wordt gezocht op diverse onderdelen met partners. Ook binnen het lokale zorgnet-

werk is Huize Winterdijk herkenbaar en heeft zij haar eigen plek. Hierdoor kan bijvoorbeeld de ver-

pleegkundige aanwezigheid worden geborgd en zijn er mogelijkheden tot de inzet van casemanage-

ment dementie. 

Huize Winterdijk wil zich verder profileren als aanbieder van identiteitsgebonden zorg.  Hiertoe 

wordt contact gezocht met de kerken om de behoefte te peilen aan dagopvang voor ouderen uit de 

gereformeerde gezindte. Wanneer deze behoefte aanwezig is wil Huize Winterdijk deze opvang aan-

bieden. 

Het goede contact met de cliëntenraad en achterban wordt geprolongeerd. 

 

 

Hoofdstuk 7 Medewerkers 

 

De afdeling HRM is verder geprofessionaliseerd. Een performance management systematiek is ont-

wikkeld. Dit richt zich voornamelijk op de gesprekscyclus. Er is gestart met het systeem van 360 gra-

den feedback. Als proef wordt dat nu door het managementteam uitgevoerd. 

De organisatiestructuur is helder en staat voorlopig vast.  Komend jaar zal de aandacht zich met na-

me richten op de opvolging van twee MT functies die vacant komen. 

Binnen het teamoverleg wordt aandacht besteed aan ontwikkeling en scholing van de medewerkers.  

Huize Winterdijk blijft, ondanks veranderingen en lagere zorgtarieven, een aantrekkelijke werkgever. 

Dit betekent dat er energie gestoken wordt in de ontwikkeling van de medewerker. Dit zal onder 

andere plaatsvinden via de performance management systematiek en het aanbieden van scholing 

voor verdere professionalisering van de zorg.  

Door helder te zijn over de identiteit hoopt Huize Winterdijk ook houvast te bieden aan de huidige 

medewerker en aantrekkelijk te zijn voor de potentiele werknemer. Door publicatie van het protocol 

is de verwachting dat het aantal sollicitanten zal stijgen. 
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De goede contact met het Hoornbeeck College kan ook een kans zijn dat er meer sollicitanten komen 

vanwege de mogelijkheden die geboden worden op het gebied van stages en leerervaringsplekken. 

De facilitaire dienst wordt kostenneutraal of enig verlies wordt geaccepteerd vanwege de meer-

waarde die de dienst aan bewoners en Huize Winterdijk biedt. 

 

Hoofdstuk 8 Maatschappij  

 

Huize Winterdijk biedt identiteitsgeboden zorg aan haar bewoners en achterban. Deze vorm van zorg 

staat de laatste jaren onder druk. Dankzij de goede contacten met het zorgkantoor, heeft Huize Win-

terdijk kunnen groeien in het aantal intramurale plekken. Dit is van belang voor een stabiele financi-

ele positie. Het aandeel in de extramurale markt is stabiel gebleven.  

Het aanbieden van tijdelijke zorgkamers en hotelkamer verloopt naar verwachting. Er is voldoende 

aanbod en de verwijzende partijen houden rekening met de identiteit van Huize Winterdijk. 

De contacten met de gemeente Gouda zijn verbeterd. Huize Winterdijk heeft goede contacten met 

zowel de lokale SGP politici als met de ChristenUnie wethouder. 

Er zullen contracten worden afgesloten met de zorgverzekeraars voor het verlenen van extramurale 

zorg aan de bewoners in de serviceappartement. 

In het kader van goed rentmeesterschap, wil Huize Winterdijk zich meer gaan richten op duurzaam-

heid. Het gebouw zal worden aangepast aan de eisen van maatschappelijk verantwoord onderne-

men. 

 

Hoofdstuk 9 Bestuur en financiën 

 

In 2018 zal meer aandacht uitgaan naar de liquiditeitspositie van Huize Winterdijk. Overwogen wordt 

om een lening aan te gaan met stichting De Zuivere Waarheid om de verbouwing van de apparte-

menten te financieren. 

De liquiditeitspositie van Huize Winterdijk moet in 2018 verbeteren door deze lening. 

De wijzigingen in de facilitaire dienst leveren al de eerste vruchten op doordat de omzet van de keu-

ken en de winkel aanzienlijk stijgen. Wat betreft de facilitaire dienst zullen dit jaar nog enige ingre-

pen noodzakelijk zijn om de kostendekkend te worden. 

Binnen de sector zorg is er steeds meer balans tussen inkomsten en uitgaven. De sturingsmechanis-

men werken goed. Er wordt weinig tijdelijke personeel ingezet. 

De opbrengsten van de zorgkamers stijgen. Er wordt een goede bezetting verwacht. 

Wat betreft het bestuur zal de nieuwe governance code worden ingevoerd. Dit zal leiden tot de aan-

stelling van een nieuwe Raad van Toezicht.  

 

 

Hoofdstuk 10 verbeteren en vernieuwen 

 

De afgelopen jaren is gebleken dat Huize Winterdijk in staat is om veranderende wet- en regelgeving 

binnen een acceptabele termijn te implementeren. De komende twee jaar zullen onder andere de 

volgende wetten geïmplementeerd dienen te worden: AVG, Wet Zorg en Dwang, WMCZ, Flexwet, 

Arbowet en kanteling werktijden. 
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De afgenomen CQ meting laat een zeer hoge score zien op de aanbevelingsvragen binnen alle vor-

men van zorg. Huize Winterdijk zal gaan participeren in nieuwe manieren om klanttevredenheid te 

meten in overeenstemming met de ontwikkelingen in de branche, zoals  zorgkaart Nederland. 

Digitaal werken binnen de sector zorg is ingevoerd. Familieleden hebben toegang tot het zorgdossier 

van de bewoners en kunnen communiceren met de zorgmedewerkers. 

Het gebouw is aangepast aan de eisen van deze tijd.  

Huize Winterdijk wil een hoge kwaliteit van zorg leveren. Het opgestelde kwaliteitsplan verpleeghuis-

zorg zal hiervoor de basis vormen. 

 

Conclusie 

Met dit meerjarenbeleidsplan bepaalt Huize Winterdijk  de strategie voor de komende twee jaar. In 

dit MJBP wordt beschreven in welke richting Huize Winterdijk zich wil ontwikkelen en welke doelstel-

lingen daarbij horen. Tevens worden de kansen en bijbehorende stakeholders beschreven. De doel-

stellingen uit het plan zullen concreet vertaald worden naar het activiteitenplan van het betreffende 

jaar.  

 

De richting van Huize Winterdijk valt als volgt te definiëren  

Focus op organisatierendement in plaats van op afdelingsrendement 

Nadruk op processen in plaats van op incidenten 

Focus op dienstverlening 

Proactief op externe en interne ontwikkelingen 

Samenwerking met marktpartijen 

Maatwerk in huisvestingsoplossingen 

Ontwikkeling managementbenaderingen  

 

Binnen de plan- en controlecyclus van Huize Winterdijk zal de voortgang van het activiteitenplan 

periodiek worden besproken en eventueel bijgestuurd in het managementteam. Op deze wijze zal er 

vorm worden gegeven aan de kwaliteitscirkel binnen Huize Winterdijk. 

 

 


