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Ieder mens is uniek en verdient respect en waardering, ongeacht religie, afkomst of geaardheid. Bij Respect bieden we onze cliënten de respectvolle 
en menswaardige ouderenzorg die ze verdienen. Dit staat centraal in onze verzorging, bedrijfsvoering en in de communicatie. 

Respect hebben, betekent dat we onze cliënten ondersteunen om zo lang mogelijk hun eigen beslissingen te kunnen nemen en in hun eigen behoeften te voorzien. 
Denken in mogelijkheden. Maar het betekent ook met aandacht en waardering verzorgen als het niet meer gaat en zorgen voor een veilige en prettige woonomgeving 
als thuis wonen niet meer mogelijk is. 

Respect vertelt je het echte verhaal. We zijn eerlijk over wat we wel en niet voor onze cliënten kunnen betekenen. We werken samen met betrouwbare partners 
en trekken op met de naasten en mantelzorgers van de cliënt.

De wereld verandert snel. Daarom blijft Respect leren en ontwikkelen. In dit ondernemingsplan lees je op welke doelen we ons richten de komende jaren. 
Hoe we onze cliënten vanuit onze missie de best mogelijke zorg en ondersteuning blijven geven, met het grootste respect voor hun wensen.

Missie van Respect
We blijven innoveren om de beste zorg, passende diensten en een prettige woonomgeving te bieden 
en daarmee de kwaliteit van leven en welzijn van onze cliënten te optimaliseren.
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De zorg verandert snel.
In de zorg hebben we te maken met grote veranderingen op allerlei gebieden: 

• De technologische ontwikkelingen in de wereld gaan snel. Dit brengt mogelijkheden
voor diagnose en behandeling met zich mee.

• Door steeds betere medische kennis worden mensen steeds ouder. Mensen blijven
langer thuis wonen en hebben steeds vaker (meerdere) chronische ziekten.
De zorgvraag wordt complexer.

• De vergrijzing zet versterkt door.
• Mensen zijn steeds beter geïnformeerd en willen hun eigen keuzes maken,

mede door het gebruik van internet.
•  De cliënten en hun naasten zijn een gelijkwaardige partner in het zorgproces.
•  Minder mensen kiezen voor een beroep als verplegende of verzorgende.

Hierdoor is het moeilijk om personeel te vinden.

Respect neemt hierin de regie en vaart een eigen koers
Deze veranderingen bieden kansen én bedreigingen en vragen om flexibiliteit en innovatie.  
Respect blijft daarom constant bezig met het verbeteren van haar aanbod van wonen, zorg en welzijn. 
Het resultaat is een nieuwe koers die richting geeft en houvast biedt bij de keuzes die we maken. 

We zetten in op het vergroten van ons onderscheidend vermogen 
Waarom moeten cliënten juist voor Respect kiezen? Waar ligt onze kracht en waarin onderscheiden 
we ons? We laten graag zien waar we trots op zijn en waarin wij het verschil maken. Door dit  
onderscheidend vermogen te behouden én verder te groeien op deze gebieden blijven we voorop  
lopen in het aanbod van wonen, zorg en welzijn. 

Respect onderscheidt zich op de volgende gebieden:
1. Onze sterke cultuur met onze drie kernwaarden
2. Denken in mogelijkheden
3. Continu verbeteren
4. Slimme samenwerking met de organisaties en het netwerk om ons heen
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1. Sterke cultuur vanuit drie kernwaarden

Respect werkt vanuit drie kernwaarden: Visie, Verbinding en Verantwoordelijkheid. 
Deze kernwaarden zijn de fundering van onze organisatiecultuur. Ze maken dat  
wij kunnen inspelen op veranderingen op een manier die bij ons past. 

Visie Verbinding

Verantwoordelijkheid

Visie
Een duidelijke kijk op de wereld om ons heen.  
Zien wat er gebeurt in de wereld van de cliënt en naasten, 
in de medische wereld én in de technologie. Deze visie 
gebruiken we om onszelf continu te verbeteren.

Verbinding
Door in verbinding met de cliënten, hun naasten, 
mantelzorgers, onze medewerkers, partners en 
vrijwilligers onze zorg aan te bieden, kunnen we 
veel meer bereiken dan alleen.

Verantwoordelijkheid
We zijn samen verantwoordelijk voor het bieden van 
kwalitatief goede zorg op het juiste moment en op de  
juiste plek. We nemen allemaal onze verantwoordelijkheid 
en stellen daarbij de cliënt en naasten centraal.
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3. Continu verbeteren in een lerende organisatie

Door te kijken naar wat er mogelijk is, verbeteren we onze zorg  
continu. De verbetercyclus maakt inzichtelijk hoe wij dit doen.  
Het is een organische manier van werken, omdat niet de protocollen 
maar de mensen centraal staan. 

We maken samen afspraken en plannen hoe we ons werk aanpakken,  
we doen wat we hebben afgesproken en we bekijken of dat goed werkt. 
Wanneer er bijsturing nodig is, passen we onze afspraken en plannen aan. 

De mens staat centraal in ons werken. Verbetering wordt gestimuleerd en 
administratieve lasten verlaagd. Bij alles wat we doen vragen we ons af of 
dit waarde toevoegt. 

Act Plan

Check Do

2. Denken in mogelijkheden

Het verbeteren van de zorg, daar is Respect elke dag mee bezig. 
Het begint allemaal met het écht inleven in onze cliënten.  
We beseffen hoe moeilijk het is als je afhankelijk wordt van zorg. 
Daarom blijven we altijd gericht op wat er wél kan. 
De mens is leidend en niet de afbakeningen van onze afdelingen,  
protocollen of onze organisatie. 

We moedigen onze medewerkers aan om zelf initiatief te nemen, 
verbindingen aan te gaan met collega’s en partners en te denken  
in mogelijkheden. Zo kunnen we de zorg elke dag weer beter maken. 

Een fout maken? Dat is menselijk en daar leer je van om het een volgende 
keer weer beter te doen. Zo zorgen we voor een werkklimaat waarin onze 
medewerkers samen met cliënten de beste keuzes durven te maken.
Ook als deze oplossingen soms afwijken van het gangbare. 

Alle ruimte voor verbetering
Leren doen we zowel in de praktijk als via opleidingen. We dagen  
elkaar uit om het beste uit onszelf te halen en ons te blijven ontwikkelen.  
Door het aanbieden van opleidingen en trainingen krijgen de professionals 
de mogelijkheid bij te blijven en verder te komen. In het dagelijks werk 
stimuleren we medewerkers tot het doen van verbetervoorstellen,  
het reflecteren op wat we doen en we stellen feedback van cliënten,  
naasten, vrijwilligers en partners op prijs.
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4. Samenwerking

Respect realiseert zich dat de kwaliteit van onze ouderenzorg 
sterk afhankelijk is van de manier waarop we samenwerken  
met alle mensen en organisaties om ons en de cliënt heen. 
Mensen met ondersteuningsvragen staan niet alleen. Ze hebben 
familie, naasten en mantelzorgers om zich heen, een huisarts  
en specialisten, de gemeente en woon- en welzijnsorganisaties. 

Door samen te werken, informatie en kennis te delen en contact 
te houden, maken we de zorg beter, veiliger en efficiënter. 

We kijken verder dan de grenzen van onze eigen organisatie en werken 
samen aan de beste zorg voor cliënten. Verticaal en horizontaal, binnen én 
buiten Respect. 

Elk mens maakt deel uit van de maatschappij. Daarom staan we open 
voor alle verbindingen met organisaties die waarde toevoegen, bijvoorbeeld 
(sport)verenigingen en het bedrijfsleven.

Van buiten naar binnen denken
De kreet ‘van buiten naar binnen denken’ past bij de ontwikkeling dat we meer kijken  
naar wat kwetsbare ouderen, hun naasten en andere belanghebbenden belangrijk vinden. 
Om vervolgens vanuit een vraag of behoefte doelgericht te verbeteren. Zo maakt Respect 
keuzes die beter afgestemd zijn op de behoeften en mogelijkheden in de samenleving. 
Logisch, want hoe beter ons aanbod aansluit op de vraag, hoe meer mensen voor Respect 
kiezen en blijven kiezen. 
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Respect biedt een veelzijdig aanbod van wonen, zorg en welzijn.
Respect ontwikkelt en organiseert het aanbod van diensten vanuit vier business units: ‘Verpleeghuiszorg’, ‘Extramurale Zorg’, ‘Advies & Behandelcentrum’, 
‘Vastgoed & Services’. Zo borgen we de flexibiliteit, kwaliteit en snelheid van handelen. Deze business units worden hierbij ondersteund door 
expertise-afdelingen, zoals ‘ICT’, ‘Marketing & Communicatie’, ‘Inkoop’, ‘Techniek & Onderhoud’, ‘Finance & Control’ en ‘Human Resources’. 

Wonen

 Zelfstandig. Voor cliënten die zelfstandig 
kunnen wonen, bieden we huurappartementen 
‘in de nabijheid’ van onze woonzorgcentra. Deze 
appartementen zijn te huur met of zonder thuiszorg.

Kortdurend verblijf. Cliënten die tijdelijk niet 
zelfstandig kunnen wonen, kunnen voor een korte 
periode in onze locaties met de juiste zorg en 
begeleiding verblijven. 

Woonzorgcentrum. Cliënten die niet langer 
zelfstandig kunnen wonen en de juiste indicatie 
hebben, vinden een veilige woning in één van  
onze woonzorgcentra.

Herstelzorg. Locatie Bosch en Duin heeft een 
herstelafdeling. Cliënten werken - samen 
met ons behandelteam - actief aan hun herstel, 
zodat ze weer thuis kunnen wonen. 

Hospice. Hospice Scheveningen is de locatie van 
Respect waar mensen die nog maar kort te leven 
hebben, de laatste fase van hun leven op een 
waardige manier kunnen doorbrengen.

Zorg

Thuiszorg. Cliënten die zelfstandig wonen met 
ondersteuning, kunnen gebruik maken van  
onze Thuiszorg.

Casemanagement dementie. Casemanagers 
begeleiden cliënten met dementie om zo lang 
mogelijk veilig thuis te blijven wonen.  
Als dat niet meer gaat, ondersteunen we bij 
het vinden van een passende woonomgeving.

Verpleeghuiszorg. Wanneer cliënten het thuis ook 
met thuiszorg niet meer kunnen redden, kunnen ze 
gebruik maken van de zorg in onze woonzorgcentra.
Hier zijn ook jongeren met niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH) welkom.

Advies- en behandeldiensten. Diverse  
specialisten behandelen en ondersteunen 
ouderen bij uiteenlopende aandoeningen. 

Palliatieve zorg. Wanneer er onvoldoende 
mantelzorg is om een ongeneeslijk zieke dierbare 
te verzorgen of wanneer het voor mantelzorgers 
fysiek of emotioneel te zwaar wordt, ondersteunt 
Respect met palliatieve zorg. 

Welzijn

Dagbesteding en dagbehandeling. Cliënten  
die zelfstandig wonen kunnen op diverse locaties 
terecht voor dagbehandeling of dagbesteding.

Evenementen en beweging. Van bridgen  
tot zingen, samen gymmen, handwerken,  
een voorstelling bekijken of een uitstapje maken.  
Voor zowel bewoners als voor zelfstandig wonende 
ouderen organiseren de Respect woonzorgcentra 
allerlei activiteiten. 

Ontmoetingsplekken. Onze woonzorglocaties 
zijn ontmoetingsplekken waar vriendschappen 
ontstaan, waar gelachen wordt en waar verhalen 
gedeeld worden. Diverse locaties beschikken over 
een gezellig restaurant waar lekkere maaltijden 
geserveerd worden.

Geestelijke verzorging. Geestelijke verzorgers 
ondersteunen op het gebied van zingevings- en 
levensvragen. Naast cliënten ondersteunen zij ook 
mantelzorgers en medewerkers, organiseren zij 
vieringen, gespreksgroepen, moreel beraad en 
herdenkingsbijeenkomsten. Op alle locaties van 
Respect werkt een geestelijk verzorger.
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Werken vanuit vier pijlers.
Onze missie (zie blz. 3) en ons onderscheidend vermogen (zie blz. 4) 
vormen het kompas van onze organisatie.  

De strategie om onze missie te realiseren bestaat uit vier pijlers  
waarop we willen excelleren:
1. Meerwaarde voor de cliënt en naasten
2. Meerwaarde voor de medewerker en vrijwilliger
3. Toekomstbestendige bedrijfsvoering
4. Blijven innoveren

Cliënt en naasten

      
Innovatie

   

Innovatie

     Mede-
 werker

Bedrijfs- 
         voering
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Cliënt en naasten

      
Innovatie

   

Innovatie

     Mede-
 werker

Bedrijfs- 
         voering

Pijlers in balans
Respect is realistisch en beseft dat er een  
onderlinge spanning is tussen de pijlers.  

We willen zoveel mogelijk meerwaarde aan  
de cliënt bieden, maar het welzijn van de 

medewerkers en de gezondheid van de organisatie 
zijn ook belangrijk. Dat vraagt om weloverwogen 

keuzes. We hebben nu eenmaal beperkte middelen.  

De juiste balans vinden om zo de optimale zorg  
te bieden voor onze cliënt is de sleutel  

tot ons succes. 

Pijler 1: meerwaarde voor de cliënt
Elke cliënt is anders, heeft andere behoeften en wensen. Bij Respect gaan we voor optimale cliëntbeleving 
door uit te gaan van de mogelijkheden. We richten ons op wat mensen nog wél kunnen.

We gaan in gesprek met cliënten en naasten zodat wij weten wat ze nodig hebben en zodat zij weten wat ze van 
ons kunnen verwachten. Zo ondersteunen we hen om zelfstandig beslissingen te blijven nemen en zelfstandig 
te leven. Uiteindelijk geeft dit de cliënt meer regie, eigenwaarde en voldoening, de betrokkenheid van naasten 
wordt vergroot en de medewerker ervaart meer vrijheid en flexibiliteit.

Pijler 2: meerwaarde voor de medewerker en vrijwilliger
Zonder tevreden medewerkers en vrijwilligers heeft Respect ook geen tevreden cliënten. We doen er 
daarom alles aan om een uitdagende, fijne en veilige werkomgeving te bieden. We bieden onze medewerkers 
opleidingen aan om zichzelf te ontwikkelen. We geven onze teams het vertrouwen en de verantwoordelijkheid 
om naar eigen inzicht te werken en te verbeteren. 
Onze medewerkers zijn open naar elkaar, werken samen en mogen fouten maken. Op die manier willen we 
persoonlijk leiderschap en ondernemerschap ontwikkelen. 

Pijler 3: Toekomstbestendige bedrijfsvoering
Onze organisatie moet financieel gezond zijn om onze missie in de toekomst te kunnen blijven realiseren. 
Efficiënt en effectief werken waarbij vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd en 
er optimale meerwaarde is voor zowel cliënt als medewerkers is daarbij essentieel.

Pijler 4: Innovatie
Innovatie is door al onze werkzaamheden heen verweven. In alle pijlers streven wij continu naar innovatie en 
verbetering. Respect wil voorop lopen waar het gaat om een duurzame - en dus betaalbare - toekomst. Omdat 
dit voor onze cliënten en naasten de best denkbare zorg en ondersteuning oplevert. Nu en op lange termijn.

Daarom zoeken we continu naar nieuwe mogelijkheden, technologieën en toepassingen die de kwaliteit van 
onze zorg vergroten. Door innovatie in ons dienstenaanbod kunnen we betere zorg leveren, door innovatie in 
onze opleidingen en manier van werken kunnen we zorgen voor betere ondersteuning van onze medewerkers. 
Innovatie en verbetering loopt cyclisch door onze organisatie heen: het kan namelijk altijd beter of efficiënter. 
We zijn nooit klaar met leren.
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Waar gaat Respect zich op richten de komende jaren?
Om verder te komen en te excelleren, is het belangrijk om concreet te maken waar we de komende jaren samen aan gaan werken.  
Hieronder een greep uit onze speerpunten. 

Speerpunt 1: Duurzaam personeelsbeleid 
Respect wil het werkplezier van haar medewerkers behouden en vergroten  
door een aantrekkelijke werkgever te zijn. Op deze manier blijven medewerkers 
met plezier bij ons werken en kiezen mensen graag voor Respect als  
vervolgstap in hun carrière. 

We zullen ons daarom de komende jaren nog meer richten op:
• Ontlasten van medewerkers door verdere digitalisering.
• Volop ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid.
• Mogelijkheden voor ontwikkeling door middel van opleidingen.
•  Faciliterend leiderschap om medewerkers optimaal te ondersteunen  

om met plezier te werken. 

Speerpunt 2: Meer gebruik van digitale toepassingen voor betere 
zorgverlening en een beter werkklimaat (e-health)
Technische innovaties bieden mooie kansen om de zorg betaalbaar te houden, 
toegankelijker te maken en de werkdruk voor de medewerkers te verlagen. 
E-health is de verzamelnaam voor digitale toepassingen zoals internet en  
apps in de zorg. 

Zo zet Respect bijvoorbeeld VR in om de mobiliteit van mensen te vergroten  
en we willen naar gezondheidsdossiers die online ingezien kunnen worden.  
Daarnaast gebruiken we toezichthoudende domotica zodat cliënten optimale 
vrijheid genieten in een veilige omgeving. Respect investeert de komende jaren 
verder in de digitale transformatie waarbij regie voor de cliënt voorop staat.

Speerpunt 3: Werken aan een hechtere verbinding met alle partners
Door een nauwer contact met de verschillende partners optimaliseren we de 
cliëntbeleving en versterken we elkaars positie. Daarom werken we samen met alle 
partijen rondom onze cliënten. Bijvoorbeeld met mantelzorgers, familie, naasten, 
vrijwilligers, gemeenten, opleidingsinstituten, woningcorporaties, bedrijven en 
zorgverzekeraars en uiteraard met zorgspecialisten, ziekenhuizen en huisartsen.

Samen zien we erop toe dat de zorg voor kwetsbare ouderen in Den Haag en 
omstreken zo goed mogelijk op elkaar is afgestemd en dat we elkaars kennis 
vinden en gebruiken. Zodat elke cliënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt. 
Wanneer cliënten al op diverse plaatsen op een eenduidige manier met Respect  
in aanraking komen, zorgt dit voor een grotere bekendheid, positieve beleving van  
en voorkeur voor onze dienstverlening. De komende jaren versterken we de  
banden met onze partners en bouwen we deze verder uit.

Speerpunt 4: Meer zelforganisatie en blijven verbeteren
De veranderingen in de wereld stellen hoge eisen aan de gezondheidszorg. 
Respect beseft hoe belangrijk het is om als organisatie wendbaar te zijn in  
deze veranderende omgeving. Snel schakelen doe je niet met een tanker, maar 
met kleinere, wendbare teams met eigen verantwoordelijkheid en regelruimte. 

Zelforganisatie is daarom iets waar we ons nog meer op richten de  
komende jaren. Door de verantwoordelijkheid laag in de organisatie te leggen  
en teams die zichzelf verbeteren door continu te ontwikkelen en te leren,  
kan de zorg nog beter afgestemd worden op de individuele cliënt.  
Ondersteunend hieraan is bijvoorbeeld het intranet dat een grotere rol  
zal spelen om samenwerken en kennis delen te faciliteren. 
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“Wanneer je ouder wordt en afhankelijker wordt van anderen, lijken de mogelijkheden steeds beperkter.  

Respect ondersteunt mensen door te kijken naar wat er wél mogelijk is. Wij willen deuren openen in plaats van sluiten. 

 

Door oog te hebben voor welzijn en zelfstandigheid en door mensgerichte zorg, behandeling en begeleiding.  

Afgestemd op de behoefte van ouderen en naasten. Met medewerkers die hart hebben voor hun werk en  

open staan om te leren, zodat we blijven ontwikkelen en groeien als mensen en als organisatie.”

Team Respect
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Heb je een vraag, idee, aanvulling of feedback? 
Mail naar beterworden@Respectzorg.nl

Respect
Postbus 84050
2508 AB Den Haag
Telefoon (070) 306 10 20
Internet www.respectzorg.nl

mailto:beterworden@Respectzorg.nl
www.respectzorg.nl



