Beleidsplan 2016-2020
Welzijn, zorg en wonen in een veranderende samenleving

Inleiding
Voor u ligt het nieuwe beleidsplan van Cederhof welzijn, zorg en wonen. Met dit beleidsplan willen
we de lijnen voor de komende jaren uitzetten voor onze organisatie. We hebben te maken met een
samenleving waarin in een snel tempo veranderingen plaats vinden. Demografische ontwikkelingen
hebben gevolgen voor aard en omvang van de vraag naar zorg. Mensen die in de toekomst een
beroep doen op zorg hebben andere verwachtingen. Veranderende ideeën over zorg en behandeling
vragen om andere expertise. De technologische ontwikkelingen gaan snel. De eerste lijn, welzijn en
de ziekenhuiszorg zijn volop in beweging. Het beleid van overheid en financiers is van invloed op het
beleid van onze organisatie. Er is sprake van een afname van middelen die voor de langdurige zorg
beschikbaar zijn, terwijl de vraag naar zorg groeit. De overheid wil het aantal intramurale plaatsen
verminderen, maar bezuinigt ook op de thuiszorg. Er komt steeds meer nadruk op voorliggende
voorzieningen en de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers te liggen. In dit geheel willen we de
cliënt centraal blijven stellen en onze kernwaarden trouw blijven.

Wie zijn we
Cederhof is gevestigd in de gemeente Kapelle. Wij leveren een scala van diensten aan de inwoners in
de gemeente Kapelle. Bij ons vindt men welzijn, zorg en wonen onder één dak. Cederhof werkt met
ruim 225 medewerkers en 200 vrijwilligers.

Visie op de organisatie
Cederhof is werkzaam in de gemeente Kapelle.
Wij leveren aan de inwoners van de gemeente Kapelle een breed scala van woon-, welzijns- en
zorgdiensten; zowel voorliggend als intra- en extramuraal. Deze diensten sluiten waar nodig naadloos
op elkaar aan. Inwoners uit de gemeente Kapelle kunnen met al hun vragen terecht bij Cederhof. Wij
zijn 24 uur per dag bereikbaar.
Medewerkers en vrijwilligers voelen zich thuis bij onze organisatie. Gezamenlijk staan we voor de
organisatie doelen. Binnen de organisatie streven we naar een cultuur van meedenken, het mede
dragen van verantwoordelijkheid en het elkaar durven aanspreken. Het lerend vermogen is groot.
Medewerkers van Cederhof zijn zichtbaar bij de cliënten, hebben gevoel voor service en
dienstverlening en zijn deskundig.

Missie
Als organisatie streven wij naar naadloos aanééngesloten diensten van welzijn, zorg en wonen. Wij
bieden met onze bekwame en betrokken medewerkers een bijdrage aan de leefbaarheid van onze
gemeente. Centraal in ons handelen staat het persoonlijke contact en het respect voor een eigen
leven:” heel persoonlijk”.
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Waar staan we nu?
De cliënt staat centraal en de organisatie staat voor een persoonlijke benadering. Daarbij wordt ook
het eigen netwerk van de cliënt betrokken. De uitkomsten van de diverse
cliënttevredenheidsonderzoeken geven aan dat cliënten tevreden tot zeer tevreden zijn over onze
dienstverlening. We streven er voortdurend naar onze zorg- en dienstverlening te verbeteren.
Cederhof is een organisatie in de gemeente Kapelle en is er voor alle inwoners . Onze aandacht gaat
vooral uit naar de meest kwetsbare. Met onze medewerkers en een groot aantal vrijwilligers is
Cederhof zichtbaar in de buurt, in de verschillende wijken en kernen van Kapelle.
De samenwerking met ketenpartners, ziekenhuizen, gemeente en andere organisaties is belangrijk.
We zijn lid van ketenzorg Zeeland en nemen hier actief aan deel. Daarnaast werken we met een
aantal collega zorgaanbieders samen in het consortium Zorg Zeker Zeeland. Op lokaal niveau is de
samenwerking met diverse partijen geformaliseerd in het buurtteam (sociale wijkteam), waarvan
Cederhof de proces coördinatie voert. Met dit buurtteam bieden we ondersteuning aan in
verschillende vormen. Het stimuleren van de eigen mogelijkheden van mensen, 1 gezin 1 plan vanuit
de verschillende domeinen is daarbij de leidraad.
Vanuit de medewerkersmonitor blijkt dat medewerkers tevreden zijn. Cederhof behoort hiermee in
de landelijke benchmark tot de A-klasse. Het opleidingsbudget wordt ieder jaar volledig besteed, er is
ruimte voor medewerkers om te groeien en zich te ontwikkelen. De uitkomsten van een onderzoek
onder vrijwilligers zijn positief, al zien we hier ook nog verbeterpunten.
Cederhof is een financieel gezonde organisatie. In 2015 is wederom het PREZO Gouden Keurmerk in
de zorg behaald waarmee we aantonen dat de kwaliteit van zorgverlening aan alle eisen voldoet. Ook
het keurmerk VoedselVeilig is in 2015 geconsolideerd met een hoge score.

Onze kernwaarden
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De omgeving
Zorg en welzijn zijn in Nederland sterk in beweging. Dit hangt samen met de nieuwe generatie
cliënten die andere zorg- en welzijnsvragen hebben, demografische ontwikkelingen, andere
financieringsstromen, technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
Als Cederhof is het lastig om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen wanneer hierover nog veel
onduidelijkheid heerst. Wat we wel zien is dat de eigen regie van de cliënt steeds belangrijker wordt,
en wanneer de cliënt daar zelf minder toe in staat is, de rol van de mantelzorger/contactpersoon.
Zorg op maat, niet zorgen voor maar zorgen dat, professionele zorg samen met het eigen netwerk
van de cliënt. Van onze medewerkers vraagt dat een andere zorghouding en andere vaardigheden.
In 2015 is de WLZ in de plaats gekomen van de AWBZ en is de wijkverpleging ondergebracht bij de
zorgverzekeraars. Daarnaast hebben de gemeentes meer zorgtaken gekregen, waaronder de
huishoudelijke zorg, begeleiding, jeugdzorg en psychiatrische zorg in het kader van de WMO.
Hierdoor hebben wij als zorgaanbieder met meer financiers te maken als voorheen. Als relatief
kleine speler in de zorgmarkt is het een uitdaging om hierin de eigen positie te handhaven. Een
goede samenwerking met ketenpartners, ziekenhuizen en andere organisaties is dan ook belangrijker
dan ooit evenals een goede relatie met de financiers.
Cederhof is voorstander van een bredere aanpak van welzijn als voorliggende voorziening voor alle
inwoners (jong en oud) van de gemeente Kapelle.

Strategische doelstellingen
1. Het woonaanbod van Cederhof is toegerust voor de eisen van de huidige en toekomstige tijd
en is aantrekkelijk voor ouderen uit de gemeente Kapelle.
2. Cederhof is een dienstencentrum waar zorg, zorg met verblijf, welzijnsdiensten,
restaurantfaciliteiten en activiteiten voor een brede doelgroep worden aangeboden.
3. Cederhof biedt complexe, intensieve zorg van een kwalitatief hoog niveau.
4. Aan zelfstandig wonende inwoners van de gemeente Kapelle van 18 jaar en ouder bieden we
een breed scala van laag tot hoog complexe zorg, begeleiding en ondersteuning : van goede
kwaliteit, uitgaande van eigen kracht, doelmatig en verantwoord.
5. We willen een financieel gezonde organisatie blijven en het belang van de cliënt voorop
blijven stellen.
6. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn deskundig, dragen verantwoordelijkheid en zijn
betrokken: medewerkers zijn ons kapitaal.
7. Cederhof welzijn is voor de gemeente Kapelle de aangewezen partner voor het uitvoeren van
het brede lokale welzijnswerk.
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Het woonaanbod van Cederhof is toegerust voor de eisen van de huidige en toekomstige tijd en
is aantrekkelijk voor ouderen uit de gemeente Kapelle.
Hoe is het nu?
Cederhof is een woonzorgcentrum met ruim 40 2-kamer appartementen en 20 1-kamer
appartementen. Daarnaast exploiteren en verhuren we zo’n 155 seniorenwoningen c.q.
appartementen.
Hoe gaan we verder?
De komende jaren gaan we uitvoering geven aan het bestaande vastgoedplan en waar nodig
hierin nog keuzes maken. Dit betekent onder andere dat we de 1-kamer appartementen en
gedateerde zorgwoningen optimaliseren. Wellicht is er nieuw onderzoek nodig naar de
woonwensen van senioren, maar ook naar de woonwensen van nieuwe doelgroepen zoals GZ en
GGZ cliënten.

Cederhof in 2020
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Client

Medewerker

Organisatie

De inwoners van de
gemeente Kapelle en
andere
woningzoekenden
vinden bij Cederhof een
bij hun situatie
passende woning.

Medewerkers die
betrokken zijn bij de
verhuur en het
onderhoud stellen zich
servicegericht en
informatief op.

De organisatie speelt
steeds in op de actuele
vraag naar diverse
soorten woningen. De
verschillende afdelingen
van Cederhof informeren
elkaar over vraag en
aanbod.
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Cederhof is een zorg- en dienstencentrum waar zorg, zorg met verblijf, welzijnsdiensten,
restaurantfaciliteiten en activiteiten voor een brede doelgroep worden aangeboden.
Hoe is het nu?
De huidige uitstraling van Cederhof is die van een verzorgingshuis. Hierdoor is de doelgroep die we
aanspreken beperkt tot de oudere inwoners. Diverse ruimtes, waaronder het restaurant en de
binnentuin zijn in de loop der tijd multifunctionele ruimtes geworden, waarbij de diverse functies
elkaar soms in de weg zitten.
Hoe gaan we verder?
Om een bredere doelgroep aan te spreken gaan we Cederhof omvormen naar een woon- en
dienstencentrum met bijbehorende uitstraling.

Cederhof in 2020
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Client

Medewerker

Organisatie

De inwoners van de
gemeente Kapelle zien
Cederhof als een
dienstencentrum. Zij
komen naar Cederhof
met een breed scala
van vragen over
diensten, welzijn,
wonen en zorg; van
informatie tot
praktische invulling.

Medewerkers zijn
gastvrij, zij maken dat
iemand zich welkom
voelt. Medewerkers
durven en kunnen
buiten het gebruikelijke
aanbod meedenken
over mogelijkheden. Zij
stellen zich
ondernemend op.

De organisatie is zodanig
ingericht dat zij een brede
doelgroep aanspreekt en
kan bedienen. De
organisatie richt zich op
diversiteit in haar aanbod
op het gebied van welzijn,
zorg en wonen. De
organisatie groeit mee met
de veranderende
samenleving en speelt hier
tijdig op in. De organisatie
stimuleert het delen van
successen.
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We bieden in Cederhof complexe, intensieve zorg van een kwalitatief hoog niveau.
Hoe is het nu?
Met het inleveren van 50 % van de verzorgingshuiszorgplaatsen en het verbouwen van de 1-kamer
appartementen tot 2-kamer appartementen is Cederhof al 10 jaar bezig met de ontwikkeling dat
mensen langer thuis blijven wonen en de omvorming van lichtere naar zwaardere zorg intramuraal.
De laatste 2 jaar is deze ontwikkeling onder invloed van de politieke beslissingen op het gebied van
zorg versneld. Dit resulteert erin dat er anno 2015 uitsluitend cliënten met een zeer intensieve
zorgvraag komen wonen in Cederhof. Per 1 januari 2015 is de erkenning van zeer intensieve zorg met
behandeling overgegaan van de SVRZ naar Cederhof.
Hoe gaan we verder?
We hebben te maken met zeer kwetsbare ouderen waarbij het de opgave is om mensen toch zoveel
mogelijk een prettig leven te bieden . Dit kan alleen maar lukken in samenspel met familie,
vrijwilligers en beroepskrachten. De nadruk moet liggen op vakbekwame medewerkers die in
samenspraak met de cliënt afspreken wat het beste is, met betrokkenheid van nabije familie.
Gezondheidsrisico’s worden tijdig gesignaleerd, besproken en zoveel mogelijk beperkt. Hierbij is het
de kunst steeds een balans te vinden tussen wat de cliënt wil en welke risico’s verantwoord zijn
vanuit professioneel oogpunt. Deze lijn is al ingezet en willen we de komende jaren verder
uitbouwen. Een belangrijk element hierin is het onderscheid in de plaatsen met en zonder
behandeling.

Cederhof in 2020
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Client

Medewerker

Organisatie

De cliënt is direct
betrokken bij het
zorgplan: bij afspraken
over zorg en
ondersteuning, aandacht
voor bijzondere
gezondheidsrisico’s en
welke zaken leefplezier
geven. Gekoppeld aan de
zorgleefplancyclus
spreekt de cliënt zich uit
over de geboden zorg. Er
is balans tussen de
wensen van de cliënt en
de door de medewerker
gesignaleerde
gezondheidsrisico’s.

De medewerker is
oprecht betrokken bij
de cliënt. Neemt zijn
verantwoordelijkheid
voor het bijhouden van
eigen
beroepsdeskundigheid,
kennis en
vaardigheden.

Resultaatsturing via de
jaarplannen op
indicatoren. We
werken met heldere
processen en kaders.
We geven onze
medewerkers ruimte
om met de cliënt
beslissingen te nemen.
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Aan zelfstandig wonende burgers van de gemeente Kapelle van 18 jaar en ouder bieden we een
breed scala van laag tot hoog complexe zorg en ondersteuning : van goede kwaliteit, uitgaande van
eigen kracht, doelmatig en verantwoord.
Hoe is het nu?
Momenteel biedt Cederhof zorg vanuit 3 zelfstandige, buurtgerichte teams, wijkverpleegkundige
zorg. We werken nauw samen met de huisartsen (medisch domein) en binnen het buurtteam (sociaal
domein). Het buurtteam is opgezet in samenwerking met de gemeente, waarbij Cederhof welzijn een
voortrekkersrol heeft. Cederhof welzijn is procescoördinator van het buurtteam. De transitie van de
zorg heeft geleid tot de start van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Aan de basis van deze omslag ligt
een nieuwe visie op gezondheid: het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in
het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Mensen blijven langer thuis
wonen, waardoor de complexiteit van hulpvragen in de thuissituatie toeneemt.
Hoe gaan we verder?
De cultuuromslag is ingezet, en de komende jaren gaan we op deze weg verder. De toename van
complexe zorgsituaties vereist een buurtteam en een thuiszorgteam wat hiervoor is toegerust.
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Client

Medewerker

Organisatie

De cliënt heeft de
bereidheid om te zoeken
naar oplossingen binnen
zijn eigen mogelijkheden,
binnen de mogelijkheden
van zijn netwerk en
binnen de mogelijkheden
die voorliggende
voorzieningen kunnen
bieden. Bij betrokkenheid
van professionele zorg is
de cliënt direct betrokken
bij het zorgplan: bij
afspraken over zorg en
ondersteuning, aandacht
voor bijzondere
gezondheidsrisico’s en
welke zaken welzijn
geven. Gekoppeld aan de
zorgleefplancyclus spreekt
de cliënt zich uit over de
geboden zorg.

De medewerker en
vrijwilliger is oprecht
betrokken bij de cliënt.
Neemt zijn
verantwoordelijkheid
voor het bijhouden van
eigen
beroepsdeskundigheid,
kennis en vaardigheden.
Medewerkers verstaan
de kunst van het
ondersteunen van de
eigen kracht en het
“zorgen dat” in plaats van
het “zorgen voor”, en
betrekken hierbij de
cliënt en diens sociale
netwerk. De medewerker
werkt op cliëntniveau
samen met andere
hulpverleners in de wijk.

Resultaatsturing via de
jaarplannen op indicatoren.
Cederhof werkt met heldere
processen en kaders en
geeft de medewerkers
ruimte om met de cliënt
beslissingen te nemen.
Cederhof speelt flexibel in
op de veranderende en
toenemende zorgvraag en
werkt met kleine,
buurtgerichte teams waarin
de mix van de
deskundigheden aansluit bij
de mix van de zorgvragen.
Cederhof werkt samen met
diverse ketenpartners en
lokale partners. In de lokale
samenwerking neemt de
organisatie een
voortrekkersrol.
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We willen een financieel gezonde organisatie blijven en het belang van de cliënt voorop blijven
stellen.
Hoe is het nu?
Cederhof heeft intramuraal 60 plaatsen en we bieden thuiszorg aan zo’n 130 cliënten. Het restaurant
wordt dagelijks bezocht door zo’n 25 cliënten van buiten die hier hun warme maaltijd gebruiken.
Daarnaast zijn er jaarlijks 8 seniorendiners en themadiners die druk bezocht worden. Ook verzorgen
we voor diverse groepen recepties en andere feestelijke bijeenkomsten. Voor zo’n 142 cliënten
verzorgen we de warme maaltijdservice (Tafeltje Dekje). Via Cederhof welzijn worden jaarlijks zo’n
1900 cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers begeleid, geïnformeerd en ondersteund.
Hoe gaan we verder?
Cederhof zal continu zorgdragen voor het optimaliseren van de te leveren diensten en producten.
We dienen echter ook voortdurend de relatie tussen productie en personele inzet te monitoren om
een financieel gezonde organisatie te blijven.
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Client

Medewerker

Organisatie

Voor de inwoners van
de gemeente Kapelle
is Cederhof een
vanzelfsprekende en
vertrouwde keus waar
het gaat om welzijn,
zorg en wonen.

Medewerker en
vrijwilligers zijn
deskundig, klantgericht
en werkt efficiënt. De
medewerker stelt zich
proactief op naar
klanten: erop af.

Als organisatie investeren
we voortdurend in het zijn
van de vanzelfsprekende
samenwerkingspartner voor
gemeente, verzekeraars,
andere zorgverleners en
andere lokale partijen. Het
aanbod van zorg en
diensten sluit goed aan qua
omvang en deskundigheid
op de vraag. De
werkprocessen zijn helder
en zo dicht mogelijk bij de
cliënt georganiseerd. De
organisatie onderzoekt
structureel de
klanttevredenheid. De
klanttevredenheidsonderzoeken zijn een belangrijke
leidraad tot het verbeteren
van ons aanbod. We streven
naar continuïteit in bestuur
en management.
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Onze medewerkers en vrijwilligers zijn deskundig, dragen verantwoordelijkheid en zijn betrokken:
medewerkers en vrijwilligers zijn ons kapitaal.
Hoe is het nu?
We werken met zo’n 225 medewerkers en 200 vrijwilligers. Jaarlijks besteden we 2% van de totale
salarissom aan opleidingen. Onze zorgmedewerkers hebben minimaal niveau 3, waarbij de laatste
jaren het aantal verpleegkundigen toeneemt. De toenemende complexiteit van zorg vraagt een
hieraan aangepast opleidingsniveau. Sinds enkele jaren organiseren we intern kennisdagen, waarop
verplichte onderdelen aan bod komen, maar ook onderwerpen toegespitst op de actualiteit. Met
onze praktijkopleiders en de eigen BIG-specialist worden de verpleegkundige handelingen geoefend
en getoetst.
Hoe gaan we verder?
De komende jaren zetten we in op de juiste mix van medewerkers qua deskundigheidsniveau en
opleiding. We willen een klimaat scheppen waarin medewerkers zich betrokken en verantwoordelijk
voelen, en elkaar durven aanspreken op wat wel en niet goed gaat. Voor vrijwilligers worden in
navolgen van medewerkers kennisdagen georganiseerd.

Cederhof in 2020
Client

Medewerker

Organisatie

De cliënt ervaart dat
medewerkers
beschikbaar en
deskundig zijn. Is een
gelijkwaardige
gesprekspartner (en
indien hiertoe niet meer
in staat dan wordt deze
rol overgenomen door
de vertegenwoordiger
van de cliënt). De cliënt
neemt eigen
beslissingen en heeft
recht op risico’s.

De medewerkers voelen
zich verantwoordelijk voor
het bijhouden van hun
kennis en vaardigheden
en dragen daar
vanzelfsprekend aan bij.
Medewerkers maken
gebruik van elkaars
talenten en
deskundigheid. Het geven
en ontvangen van
feedback, het geven van
complimenten, is
vanzelfsprekend. Zij tonen
hun betrokkenheid in het
opbouwen en
onderhouden van de
relatie met de cliënt. Zijn
oprecht geïnteresseerd in
wie de cliënt is en wat zijn
vragen zijn. See me…

Cederhof biedt een
werkomgeving waar
medewerkers zich veilig voelen
en uitgedaagd worden. Er is
sprake van een lerende cultuur,
een lerende organisatie. De
organisatie ondersteunt een
verbeter- en aanspreekcultuur.
We investeren in het zijn van
een aantrekkelijke werkgever.
De organisatie onderzoekt
structureel de
medewerkerstevredenheid. De
resultaten van de medewerker
tevredenheidsonderzoeken zijn
een belangrijke leidraad voor
verbeteringen. De mix van het
personeelsbestand past bij de
mix van de zorgvragen en
dienstverlening.
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Cederhof welzijn is en blijft voor de gemeente Kapelle de aangewezen partner voor het uitvoeren
van het brede lokale welzijnswerk.
Hoe is het nu?
Cederhof welzijn geeft uitvoering voorliggende voorzieningen voor inwoners van 18 jaar en ouder.
Het Steunpunt mantelzorg, Steunpunt vrijwilligerswerk, ouderenwerk, coördinatie sociaal wijkteam
(buurtteam), informatie en advies, educatie en activiteiten in de gemeente Kapelle. De gemeente
Kapelle zal in 2016 een brede visie op het welzijnswerk ontwikkelen.
Hoe gaan we verder?
In nauwe samenwerking met de gemeente Kapelle wordt onderzocht of het brede welzijnswerk bij
Cederhof zal worden ondergebracht.
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Client

Medewerker

Organisatie

Inwoners van de
gemeente Kapelle zijn
bekend met Cederhof
en weten dat ze bij ons
terecht kunnen voor
hulp en informatie.

Medewerkers en
vrijwilligers zijn actief
aanwezig in hun wijk en
worden gezien als
aanspreekpunt.
Medewerkers en
vrijwilligers voelen zich
betrokken bij de
organisatie.

De organisatie heeft
structureel contact met de
gemeente Kapelle als
opdrachtgever. Waar nodig
informeert de organisatie de
gemeente over de
mogelijkheden, kennis,
deskundigheid en het belang
van onze lokale organisatie.
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Cederhof
Cederlaan 9
4421 BZ KAPELLE
0113-342710
info@cederhof.eu
www.cederhof.eu
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