
Beleidskoers 2019-2022
De beste zorg op de juiste plaats

Wij staan voor een persoonsgerichte en respectvolle benadering waabij 
mogelijkheden, wensen en behoeften van onze bewoners en cliënten 
uitgangspunt zijn. We doen dit door naar hen, maar ook naar hun naasten 
te luisteren. In die wederkerigheid geven we op onze locaties voor onze 
bewoners vorm aan een fijne dag waarin wij kwaliteit en comfort willen 
toevoegen aan het leven. Thuis is de cliënt opdrachtgever en voert de regie 
over het eigen leven. Desgewenst ondersteunen wij hem of haar daarbij, 
eventueel in samenspraak en samenwerking met naasten.

Ambities voor 2022

Pijler 1
De Rijnhoven ontwikkelt een nieuw dagindelingsconcept (inclusief 
zorgtechnologie) voor intramurale zorg. 

Pijler 2 
De Rijnhoven zet in op persoonsgericht werken. Duurzame inzetbaarheid is 
hierbij de basisvoorwaarde.

Pijler 3 
Locaties zijn ingericht op doelgroep, zodat het zorgaanbod beter kan 
worden afgestemd op de individuele bewoner/cliënt.

Pijler 4 
De ondersteunende diensten worden dusdanig ingericht dat het primaire 
proces maximaal wordt gefaciliteerd.

Pijler 5 
De Rijnhoven zet in op samenwerking via een regionale netwerkorganisatie.



Thema’s om de ambities te bereiken

1. Ontwikkelen van een expertisecentrum voor dementie.  
Een regionaal bekend, laagdrempelig centrum waar individuen en instan-
ties terecht kunnen voor screening, diagnostiek, behandeling, consultatie 
en advies. 

2. Groei wijkzorg in samenwerking met Behandel- en adviescentrum.  
Groei in de eerstelijnszorg door multidisciplinair samenwerken met het 
accent op complexe PG-zorg. 

3. Mantelzorgondersteuning en familieparticipatie.  
Familie en professional zijn samen verantwoordelijk voor betrokken zorg 
en een fijne dag met wederzijdse, heldere en respectvolle verwachtingen. 

4. Integratie van welzijn en zorg bij kleinschalig wonen.  
Op basis van een gezamenlijke cliëntagenda - tot stand gekomen door 
nauwe samenwerking tussen welzijn en zorg - ervaart de cliënt meer 
welbevinden. 

5. Innovatieve woonvormen en inrichting ‘huis van de wijk’.  
Woonvormen in verbinding met het sociale netwerk, liefst in combinatie 
met bestaande voorzieningen en zoveel mogelijk vanuit de locaties.  
   

6. Toepassen van zorgtechnologie thuis en in de locaties.  
Vrijheid, veiligheid en communicatie voor en naar de cliënt, mede als 
ondersteuning, verlichting en/of vergemakkelijking in (zorg)taken van de 
medewerker. 

7. Programma ‘Persoonlijk leiderschap en professionaliteit’. 
Persoonlijke betrokkenheid en ontwikkeling in het nemen van eigenaar-
schap en vakbekwaamheid. 

8. Programma ‘Leren en ontwikkelen met het lerend netwerk’.  
Van elkaar leren, kennis vergroten en aanbod verbreden in een veilige 
werkomgeving met ruimte voor individuele groei. 

9. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam werken.  
De Rijnhoven is toekomstbestendig door verantwoording te nemen voor 
de effecten van de bedrijfsvoering op mens en milieu.

Voor onze medewerkers zijn wij een goede en respectvolle werkgever. 

Onze medewerkers kunnen maximaal vanuit hun professionele kennis werken, 
omdat scholing en begeleiding geborgd zijn. 

Persoonlijke groei en duurzame inzetbaarheid zijn hierbij de uitgangspunten.

Onze kernwaarden zijn verbinden, vertrouwen en vakbekwaam en daarin is ons 
handelen geworteld.

Zelforganisatie
• is ons besturingsmodel
• verbetert de kwaliteit van leven van onze bewoners en cliënten
• stelt de relatie tussen bewoner/cliënt en medewerker centraal
• organiseert de zorg dichtbij
• geeft teams een grote mate van regelruimte en verantwoordelijkheid
• is nooit af en wij zijn een organisatie in beweging
• vraagt om een open en flexibele cultuur

Verbinden, 
vertrouwen 

 en vakbekwaam
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