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Samen werken aan stabiliteit
met focus op kwaliteit
Inleiding
Het schrijven van de jaarlijkse kaderbrief is altijd
een moment van achteruit- én vooruitkijken. Welke
ambities hebben we gerealiseerd en waar zijn we trots
op? Hoe konden we inspelen op externe en interne
ontwikkelingen?
‘Altijd doorgaan’, dat is het motto van één van onze
bewoners, zoals te lezen in het zomernummer 2021
van het Reinalda magazine. En dat is precies wat wij
samen hebben gedaan de afgelopen coronaperiode.
Ik ben heel trots op alle bewoners, cliënten,
mantelzorgers, collega’s en vrijwilligers. Samen zijn
we deze periode goed doorgekomen. Het was soms
niet eenvoudig, maar gelukkig waren er ook genoeg
lichtpuntjes.
Eind juli 2021 hebben wij samen met ouderenzorg
organisatie Kennemerhart na een periode van
intensieve samenwerking de intentie naar elkaar
uitgesproken om een fusie te onderzoeken.
De belangrijkste aanleiding hiervoor is de
verantwoordelijkheid die beide organisaties voelen
om iedere oudere de best passende persoonlijke
zorg te geven die hij/zij nodig heeft. Wij willen samen
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acteren op de uitdagingen in de ouderenzorg nu en
in de toekomst op het gebied van persoonsgerichte
zorg voor cliënten, de kwaliteit en continuïteit
van (complexe) ouderenzorg en op het gebied van
opleiden en behouden van medewerkers.
In de eerste fase, najaar 2021, vindt bij beide
organisaties onderzoek plaats om de intentie van
deze fusie nader te bekijken. Dit onderzoek loopt tot 1
december 2021.
Terugkijkend op onze strategische doelen die we
hebben gesteld voor de periode 2019-2022, kunnen
we constateren dat we forse stappen hebben gemaakt
in het vervullen van onze ambities. Dat vergde veel
van de organisatie en de medewerkers. Ruimte voor
verankering en continuïteit in programmalijnen is
daarbij van essentieel belang.
In 2022 richten wij onze blik nog meer op de toekomst,
met als motto:
‘Samen werken aan stabiliteit met focus op kwaliteit.’
Carolien Koning
Bestuurder Zorggroep Reinalda
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1 Onze uitgangspunten
Missie Reinalda
Zorggroep Reinalda is een lokaal opererende
zorgorganisatie die mensen ondersteunt om zo
zelfstandig mogelijk een aangenaam en betekenisvol
leven te leiden. Van oorsprong hebben wij onze
wortels in het humanisme, waardoor tolerantie,
respect, autonomie en eigen verantwoordelijkheid
belangrijke waarden zijn van waaruit wij werken.

Visie Reinalda

intern en dragen verantwoordelijkheid hiervoor.
Medewerkers worden hierin op persoonsgerichte
wijze ondersteund. Zij zijn aanspreekbaar op hun
handelswijze en de keuzes die zij daarin maken.
→→ Samen – wij werken op een prettige en
professionele manier met elkaar samen zowel
binnen als buiten de organisatie.

2 Terugblik 2021
2.1 Medezeggenschapsraden – Waar zijn we
trots op?

Wij werken persoonsgericht, ondersteunen de eigen
regievoering van onze cliënten (en hun naasten) en
bieden onze ondersteuning op een manier die volgens
de cliënt bijdraagt aan zijn/haar kwaliteit van leven.
Dat doen wij binnen onze mogelijkheden waarbij
professionele kaders en een gezonde bedrijfsvoering
verenigd worden met liefdevolle zorg.

Zie Word Cloud op de volgende pagina.

Wij bieden een fijne werkplek voor medewerkers en
vrijwilligers. Zij geven persoonlijke, op maat gesneden
zorg- en dienstverlening en denken in mogelijkheden.
Wij staan voor de kwaliteit van onze dienstverlening
en de toegankelijkheid van ons aanbod.

2.3 Ontwikkelingen bij medewerkers

Wij leveren op ondernemende wijze een bijdrage
aan samenhangende zorg en welzijn in buurten waar
we actief zijn. Dat doen wij samen met anderen. Wij
zijn een professionele partner voor iedereen waar
Zorggroep Reinalda mee werkt: cliënten en hun
naasten, verwijzers, samenwerkingspartners, collegaorganisaties, financiers, (rijks)overheid en onze
medezeggenschapsorganen. Wij zeggen wat we doen
en doen wat wij zeggen.

Kernwaarden TOPPS
→→ Tolerant – cliënten, diens naasten, collega’s
(medewerkers en vrijwilligers) en bezoekers
hebben respect voor elkaar. Bij ons mag je zijn wie
je bent, binnen de kaders en afspraken die we met
elkaar zijn overeengekomen.
→→ Oplossingsgericht – wij zijn creatief, zetten
onze woorden om in daden en denken in
mogelijkheden.
→→ Persoonlijk – tijdens zorg- en andere
contactmomenten, hebben wij onverdeelde
aandacht voor de cliënt. Het ondersteunen van
de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt/
bewoner staat daarbij centraal.
→→ Professioneel – wij zijn betrouwbaar en hebben
kwaliteit van zorg- en dienstverlening hoog in
het vaandel. Medewerkers ontwikkelen zich,
groeien mee met veranderingen extern en
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2.2 MT en teammanagers – Waar zijn we
trots op?
Zie Word Cloud op de volgende pagina.

→→ Medewerkers geven ZGR gemiddeld
een 7,2. Dit blijkt uit het medewerkers
tevredenheidsonderzoek van 2021. Op
bevlogenheid scoorde we een 7,9!
→→ Om nieuwe medewerkers wegwijs te maken,
ontwikkelden we voor hen de ‘welkom bij
Reinalda app’.
→→ Medewerkers hebben cliënten maar ook hun
naasten ondersteund in de omgang met de
corona-maatregelen die van kracht waren.
→→ Onze kernwaarde ‘Samen’ zien we terug in de
bereidheid om elkaar te ondersteunen en bij
andere teams in te vallen. Deze bereidheid is
toegenomen.
→→ Door een subsidie van ZonMw konden we 4 extra
collega’s opleiden tot digi-coaches. Hierdoor
hebben we nu 6 enthousiaste digi-coaches die
klaar staan voor collega’s met vragen op het
gebied van de digitale werkomgeving.
→→ Thuiswerken is als manier van werken niet
meer weg te denken uit onze organisatie. In
de eerste maanden van dit jaar was dit nog
een noodzakelijk kwaad waar een grote groep
collega’s zich met veel inzet doorheen hebben
gewerkt. We zijn blij hen weer in de organisatie te
zien.
→→ Ook in 2021 heeft de aansluiting bij Carante
Groep in systemen, applicaties en processen nog
het nodige gevraagd van medewerkers. Ook nu
toonde iedereen zijn inzet en flexibiliteit.
Lees verder op pagina 4.
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Waar zijn we trots op?

Medezeggenschapsraden
behoud jonge medewerkers

positieve sfeer
uithoudingsvermogen
corona-aanpak
flexibel reageren

samenwerking in crisissituatie

omgaan met corona

vvar

flexibiliteit

samenwerking

humanistische identiteit
samenwerking disciplines

geen covid-19 uitbraak
hervorming cliëntenraad

cohesie

betrokkenheid

sfeer

zelfstandigheid

nieuwe or

probleem snel opgelost
flexibiliteit medewerkers

oplossingsgericht
covid-vaccinaties
snel schakelen
gezelligheid

vernieuwing cliëntenraad

geduld mantelzorgers

betrokken vrijwilligers

cliëntvriendelijkheid

medezeggenschap

vaccinatiedichtheid

communicatief

Waar zijn we trots op?

MT en teammanagers

gedrevenheid

samen

leren van elkaar

werkplezier
samenwerken

flexibiliteit

creativiteit

doorzettingsvermogen

collegialiteit
werklust
ambitie
heldere doelen

doelgericht

doorzetten

inzicht

wendbaarheid

niet opgeven

inzet

gezamenlijk aanpakken
geen calimero-effect

humor

elkaar accepteren

grenzeloosheid
doorgaan

hard werken

elkaar helpen en ondersteunen

samenwerking

ongehoorzaamheid
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veiligheid bieden

lef
communicatie

3/8

→→ Doordat er betere managementinformatie
beschikbaar is, zien we dat er beter gestuurd
wordt op de inzet van medewerkers. Waardoor
deze aansluit bij de financiële mogelijkheden en
de behoefte van de afdelingen.
→→ Twee collega’s zijn aangesteld als junior
teammanager, hiermee geven we ruimte aan
medewerkers om zich te ontwikkelen.

2.4 Waardering bewoners/cliënten
→→ Cliënten waarderen de thuiszorg in de Roos
gemiddeld met een 8,4 en de thuiszorg bij het
Reinaldahuis met een 8,8.
→→ Binnen de intramurale zorg is het aantal
bewoners toegenomen, die Zorggroep Reinalda
een 8 of hoger geven en die de organisatie zouden
aanbevelen bij anderen.

2.5 Organisatie
Corona
Corona had ook in 2021 nog invloed op onze
werkzaamheden. We bewogen voortdurend mee
met de verschillende maatregelen, die gelukkig
de laatste maanden steeds meer versoepelingen
betreffen. En ook dit jaar lieten we zien dat we als
organisatie weloverwogen besluiten durven te
nemen die afwijken van de RIVM richtlijnen. Naast het
meebewegen met alle maatregelen zijn we extra trots
op de organisatie van de dagen waarop de coronavaccinaties zijn gezet. Zowel het proces als de sfeer op
de dag zelf waren goed georganiseerd. We hebben een
vaccinatiegraad bereikt van 98% bij bewoners en 85%
bij medewerkers (schatting)
Net als in 2020 hebben we in 2021 een zeer beperkt
aantal corona-besmettingen gehad bij bewoners en
medewerkers.
Uitbreidingen
We realiseerden meerdere extra kamers/studio’s door
uit te breiden in het Reinaldahuis. En met de opening
van Homerus als palliatieve unit bieden we een uniek
product in onze regio.
De uitbreiding aan de J.J. Hamelinkstraat in
Haarlem werd in 2021 verder geconcretiseerd, de
overeenkomsten zijn getekend en er is een ontwerp
voor de indeling gemaakt. We verwachten in 2023
deze locatie te openen met verpleeghuisplaatsen en
plaatsen voor deeltijd verpleeghuiszorg en geplande
logeerzorg.
Voor de uitbreiding aan de Prins Bernhardlaan, voor
cliënten met zware psychogeriatrische problematiek,
is het gebiedsontwerp opgesteld waarbinnen een
mooie plek voor onze locatie beschikbaar komt.
De realisatie van deze locatie verwachten we in
2024/2025.
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Medezeggenschap
Op het gebied van medezeggenschap was het
in positieve zin een jaar met ontwikkelingen. De
verpleegkundige adviesraad ontwikkelde zich in
een nieuwe samenstelling tot een Verzorgende en
Verpleegkundige adviesraad (VVAR). Het nieuwe
cliëntenraad reglement werd vastgesteld, hiermee
kunnen zij hun rol uitvoeren passend bij de WMCZ.
Ook kreeg de CR een nieuwe voorzitter en nieuwe
leden. Tevens startte de nieuwe OR die met groot
enthousiasme het stokje overneemt van de oude OR,
die dit jaar zijn taken heeft neergelegd.
Informatie – Innovatie – Samenwerkingen
→→ We informeerden mantelzorgers, bewoners,
huurders van onze complexen en medewerkers
met een nieuwsbrief die op vaste momenten
uitkomt. Deze informatie werd zeer gewaardeerd.
→→ Innovatie is TOP!: Techniek Ondersteunt Praktijk.
Dit is het uitgangspunt van onze visie op innovatie
die dit jaar is vastgesteld.
→→ Met behulp van Stichting Vrienden van Reinalda
en subsidies van ZonMw hebben we verschillende
innovatie hulpmiddelen aangeschaft en ingezet.
Zo beschikken we nu over meerdere robot
huisdieren, dag-structuur robots, tablets voor
ouderen, automatische medicijn dispensers,
slaaprobots en sensoren voor leefstijlmonitoring.
→→ Veilige vrijheid voor iedereen geven we dit jaar
verder invulling door de inzet van leefcirckels en
het meer inzetten van de domotica behorend bij
ons intramurale zorgoproepsysteem.
→→ De NS en Alzheimer Nederland kozen het
Reinaldahuis voor de lancering van het project de
Hoofdreiscoupé. Dat leverden ons veel positieve
publiciteit.
→→ In de regio werken we samen met collega
VVT-organisaties aan verschillende regionale
projecten. Toen een van onze collega-organisaties
problemen had met de bezetting vanwege corona,
zijn twee verpleegkundigen van Reinalda hen
gaan ondersteunen.
→→ Samen met Sint Jacob hielden we gedurende
12 maanden een testlocatie voor onze eigen
medewerkers in de lucht.
→→ Met Kennemerhart en Woonzorg Nederland
startte we in 2021 een onderzoek en een pilot die
zich richt op het opzetten van community voor
thuiswonende ouderen.
→→ We nemen deel aan verschillende regionale
projecten:
Langer thuis met zorg-technologie,
Digivaardigheid, Duurzaamheid, Palliatieve zorg,
ZIN-festival, Griepcampagne, CAZHEM en KEC.
Hierdoor profiteert Reinalda van de in de regio
beschikbare kennis, deelt zelf ook kennis en werkt
samen.
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Een paar voorbeelden: Binnen het project
digivaardigheid zijn we gaan werken met
digicoaches om onze medewerkers te
ondersteunen in het vergroten van hun
digivaardigheid. Bij KEC profiteren ZGR-teams
van de mogelijkheid tot ondersteuning bij
probleemgedrag van cliënten. Door deelname aan
CAZHEM faciliteren we de juiste zorg op de juiste
plek, ofwel een optimale in-, door- en uitstroom in
de keten voor kwetsbare ouderen met behulp van
het Centraal Aanmeldpunt Zorginzet Haarlem en
Meer (CAZHEM).

3 Uitdagingen 2022
De grootste uitdaging is om binnen de geschetste
kaders en het veranderende zorgland- schap in een
aantal jaren stapsgewijs toe te werken naar verdere
professionalisering en toekomstbehendigheid van de
organisatie.

3.1 Gewenste resultaten
→→ Voor bewoners/cliënten een plaats waar eigen
regie en kwaliteit centraal staan.
→→ Voor medewerkers en vrijwilligers een fijne plek
om te werken.
→→ Slim georganiseerd en een financieel gezonde
organisatie.
→→ Een professionele en betrouwbare
samenwerkingspartner.

3.2 Externe en interne ontwikkelingen
Externe ontwikkelingen kunnen grote gevolgen
hebben voor onze strategie. We worden beïnvloed
door de wereld om ons heen. En keuzes die anderen,
bv de overheid, maken.
Intentie fusie onderzoek met Kennemerhart
→→ Eind juli 2021 hebben wij samen met ouderenzorg
organisatie Kennemerhart de intentie naar elkaar
uitgesproken om een fusie te onderzoeken. In de
eerste fase, najaar 2021, zal bij beide organisaties
onderzoek plaatsvinden om de intentie van deze
fusie nader te bekijken. Dit onderzoek loopt tot 1
december 2021.
ICT
→→ We hebben ons de afgelopen jaren enorm
ingespannen voor de toetreding tot de Carante
Groep. Nu zijn we helaas geconfronteerd met
het gegeven dat de Carante Groep vanaf 2023
ophoudt te bestaan. Voor 2022 moeten we op
zoek naar een andere aanbieder van onder andere
ICT, applicatiebeheer, salarisadministratie en
juridische ondersteuning.
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Arbeidsmarkt en personeelsbeleid
→→ We hebben te maken met een krimpende
arbeidsmarkt in de zorg. Het aantrekken en
behouden van voldoende gekwalificeerd
personeel zal binnen verschillende
organisatieonderdelen ook het komende jaar
aandacht vragen en nodig zijn om de kwaliteit van
zorg en dienstverlening te waarborgen.
→→ Om de uitdagingen op de arbeidsmarkt en de
toenemende zorgvraag het hoofd te bieden zal
de inzet van technologie net zo normaal moeten
worden als water uit de kraan en de inzet van
medewerkers.
Personeel en kwaliteit
→→ De zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
van medewerkers is nodig maar nog niet altijd
vanzelfsprekend. Het is nodig om in te blijven
zetten op krachtgericht werken.
→→ De kwaliteit van de ondersteunende functies en
processen vergt verbetering. Zodat we tot doel
stellen een slim georganiseerde organisatie te zijn.
→→ Flexibiliteit, kwaliteit en motivatie vergroten
waardoor medewerkers in beweging komen. Dit
richt zich zowel op de plek in de organisatie waar
zij werken als op het werken aan persoonlijke en
professionele ontwikkeling.
→→ We moeten de goede dingen doen en de dingen
die we doen moeten we goed doen. Dit betekent
dat de kwaliteit van zorg op orde moet zijn en
moet blijven. Het afgelopen jaar is gebleken dat
dit voortdurend aandacht nodig had. We zetten
de gerichte kwaliteitsondersteuning voort.
Financiën en groei
→→ De regio Kennemerland heeft een grote
huisvestingsopgave als het gaat om woonplekken met zorg voor ouderen. Nieuwbouwen
is hiervoor een van de oplossingen evenals het
vergroten van het percentage zorg dat aan huis
wordt geleverd.
→→ Het inkoopbeleid van het zorgkantoor voor
2022-2023 is gericht op samen werken aan een
toekomstbestendig zorglandschap. Regionale
samenwerking is hierbij van belang. Evenals
samenwerking tussen de verschillende sectoren
en domeinen.
→→ Om groei van het extramurale zorgaanbod te
realiseren is het van belang om de bekendheid
hiervan te vergroten en de huurwoningen in onze
complexen aan de juiste huurders toe te wijzen.
→→ Financieel gezond zijn is van groot belang om
als organisatie voort te bestaan. Hierop zijn de
tariefsaanpassingen door het zorgkantoor ( -0,8%)
en zorgverzekeraars van invloed. Ook zullen de
kwaliteitsgelden in 2022 landen in de tarieven,
en moeten we oog hebben voor de veranderende
financiering van de extramurale dagbesteding
door de gemeente en daarop anticiperen.
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3.3 De kaders waarmee we werken
Kaders of kenmerken die richting geven aan ons
werken en handelen:
→→ De organisatiekenmerken die fungeren als kaders:
de kleinschaligheid – ongeveer 400 medewerkers,
170 vrijwilligers, 300 cliënten en twee locaties in
specifieke wijken (postcodes 2012 en 2033).
→→ De meerjarenbegroting, waarbij wordt uitgegaan
van een groeiscenario binnen de intramurale en
extramurale zorgverlening.
→→ Het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Dit is
het wettelijke kader sinds 13 januari 2017,
waarin kwaliteitsnormen op acht domeinen
en een duidelijke visie, waarin samen leren en
verbeteren, centraal staan.
→→ Optimale zorg beslaat verschillende domeinen en
financieringsvormen. Met deze kaders hebben we
eveneens te maken. Het beleid van de gemeente
Haarlem voor de WMO. Zeven verschillende
Zorgverzekeraars voor GRZ, ELV en Wijkverpleging
met specifieke eisen die verbonden zijn aan
zorg-contractering. Zorgkantoor Zilveren Kruis
voor de WLZ: Vanaf 2018 zijn in de WLZ niet
meer de productieafspraken leidend, maar geld
volgt de cliënt plus focus op onafhankelijke
cliëntondersteuning.
→→ Het professionele kader van artsen,
verpleegkundigen, verzorgenden en paramedici,
ondersteuning, bestuur en management
(Zorgbrede Governance Code) geven richting aan
ons handelen.
→→ De kaders die bestaande keurmerken met zich
meebrengen zoals HKZ, het NOV-keurmerk en De
Roze Loper.
→→ De Wet zorg en dwang geeft ons richting om
‘veilige vrijheid voor iedereen’ vorm te geven.

4 Prioriteiten 2022
‘Samen werken aan stabiliteit met focus op kwaliteit.’
In 2022 staat voor ons het volgende op de agenda qua
programmalijnen en bijbehorende projecten.
Zorgverbetering implementeren en verankeren
→→ WZD verankeren en moeilijk verstaanbaar gedrag
beter kunnen hanteren
→→ Mantelzorgbeleid verankeren
→→ Kwaliteit van zorg structureel geborgd en
gefaciliteerd
Personeel en arbeid
→→ Krachtgericht werken: kwantiteit, kwaliteit,
verantwoordelijkheid en bewegelijkheid van
medewerkers vergroten
→→ Ontvlechting samenwerking Carante Groep
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Uitbreiden en verbouwen
→→ Verbouwing De Roos
→→ Nieuwbouw en opening J.J. Hamelinkstraat
→→ Ontwikkeling nieuwbouw aan de Prins
Bernhardlaan
Vernieuwen, versnellen en verankeren
(zorgtechnologie)
→→ Zorgtechnologie in de gehele organisatie verder
uitbreiden en verankeren
Al dan niet voorbereiden van een fusie met
Kennemerhart
Indien per 1 december 2021 besluit wordt genomen
tot fusie dan zal het voorbereiden van de fusie en
integratie van werkzaamheden een van de prioriteiten
zijn.
De doelstellingen van Reinalda zijn weergegeven in de
strategiekaart 2019-2022, zie pagina 7.
Stand van zaken strategische ambities Zorggroep
Reinalda
Op basis van bijeenkomsten met het MT, de
teammanagers en medezeggenschapsorganen van
Zorggroep Reinalda hebben we geëvalueerd hoe
ver we zijn met de realisatie van onze strategische
ambities. In onderstaande afbeelding is de stand van
zaken in kleur weergegeven.
Strategische ambitie
Groei en innovatie van zorgaanbod
Meest aantrekkelijke zorgwerkgever in de regio
Zelfstandigheid behouden door samen te werken
= Nog geen voortgang
= Begin is gemaakt
= Onderweg
= Bijna gereed
= Gereed

Zoals in deze kaderbrief te lezen is zijn er
ontwikkelingen die de realisatie van onze ambities
beïnvloeden. Dit zorgt ervoor dat we onze ambitie
groei en innovatie van zorgaanbod bijna hebben
gerealiseerd. De ambitie om de meest aantrekkelijke
zorgwerkgever in de regio te zijn hebben we deels
gerealiseerd, maar we vinden dat we hier nog
meer in kunnen doen. Ten aanzien van de ambitie
zelfstandigheid behouden door samen te werken
worden we geconfronteerd met een achteruitgang op
de realisatie. Door de aanstaande ontvlechting van
Carante Groep keren de kwetsbaarheden op het vlak
van onder andere de back office terug.
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Strategiekaart 2019 – 2022
Zorggroep Reinalda ondersteunt mensen om zo zelfstandig
mogelijk een aangenaam leven te leiden. Wij hebben onze wortels
in het humanisme, waardoor tolerantie, respect, autonomie en
eigen verantwoordelijkheid belangrijke waarden voor ons zijn.

Strategische ambitie
Groei en innovatie van
zorgaanbod

Meest aantrekkelijke
zorgwerkgever in de regio

Zorg- en dienstenaanbod

Zelfstandigheid behouden
door samen te werken

Cliëntwaardepropositie

Groei WLZ intramuraal 30%
+ groei extramuraal

Innovatie i.s.m.
andere partijen

Actieve buurtfunctie en
levendige omgeving

Uitbreiding ELV (palliatief)
en GRZ

Verkenning
behandeling 1e lijn

Open structuur:
vrijheid en autonomie

Interne processen
Meer tijd voor zorg en welzijn

Financieel
Financieel gezond

Betere benutting
zorgaanbod VPT en ZZP

Huisvesting, ITC en Innovatie

Voortdurende kwaliteitsverbetering
door lerende organisatie

Medewerkers en cultuur

Passende huisvesting
voor mensen met ernstige
psychogeriatrische problematiek
en overige uitbreiding

Duurzaamheid als
vanzelfsprekend
principe

Duurzame
inzetbaarheid

Krachtgericht werken

Toekomstbestendige
technologie

Organisatie gereed
voor inzet domotica

Regie op eigen
ontwikkeling

Formatie op orde
(kwalitatief en
kwantitatief)

Tolerant
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Oplossingsgericht Persoonlijk
Professioneel Samen
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Zorggroep Reinalda
Leonard Springerlaan 1
2033 TA Haarlem
info@zorggroepreinalda.nl
023 - 543 40 00

Liefdevolle en persoonsgerichte zorg
www.zorggroepreinalda.nl

