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Voorwoord

				

W

e hebben een mooie reis achter de rug. Samen met onze medewerkers hebben we in
verschillende samenstellingen de route naar 2025 verkend. Het mooie van zo’n koers
uitzetten, is dat je nog niet weet wat je allemaal tegenkomt de komende jaren. Maar wat we wel
weten, is waar we willen staan in 2025. Het doel voor ogen is helder. HilverZorg zal er voor alle
Hilversummers blijven zijn. Die verantwoordelijkheid zit in ons DNA. Zij mogen en kunnen erop
vertrouwen dat het vertrouwde roze van HilverZorg nooit ver weg is. En dat we alles zullen inzetten
opdat ze ‘zichzelf kunnen blijven’.
‘Jezelf blijven’ is geen makkelijke belofte om in te vullen. Toch gaan we meer dan ooit ons best doen
om de mensen die een beroep op onze aandacht, ondersteuning en zorg doen, die te laten krijgen
op de plek van hun voorkeur. Zo lang mogelijk thuis wonen is het uitgangspunt. En als het thuis echt
niet meer gaat, dan moeten onze huizen de ‘zo thuis mogelijkste’ plek zijn om te wonen.

We kiezen de route van positieve gezondheid, zowel voor onze medewerkers als voor onze
cliënten. Want niemand is een doelgroep. Iedereen is een uniek persoon en dat is degene die wij
zien. We gaan uit van wie je was en vandaag bent. We zetten in op de mogelijkheden en niet op
de beperkingen. Je doet ertoe. Dat brengen we in de praktijk door onze kernwaarden ‘liefdevol’,
‘gastvrij’ en ‘moedig’ betekenis te geven. Daar zijn we nog niet, maar daar gaan we met onze
medewerkers en onze cliënten en hun familie over in gesprek. We gaan zorgen dat het kan, bij
HilverZorg. We scheppen ruimte voor aandacht.
Het welzijn van, en de aandacht en zorg voor onze cliënten, is een gedeelde verantwoordelijkheid
van HilverZorg, samen met de familie en naasten. Familieparticipatie en een nog socialere
benadering wordt de basis van ons beleid. Wij zijn de professionals en we beseffen heel goed dat
we nooit de plek in kunnen nemen van de familie en naasten. Daarvoor is het zo belangrijk dat we
buiten naar binnen halen, zowel in de wijk als in onze huizen.
We gaan de komende jaren een tijd in van toenemende schaarste. Zorg in de huidige vorm is niet
meer vanzelfsprekend. Er zullen andere keuzes gemaakt moeten worden en daar is moed voor
nodig. Moed voor het goede gesprek en moed om het soms net iets anders te doen. HilverZorg durft
dat.
In dit boekje nemen we je mee in de Koers die we voor HilverZorg hebben uitgestippeld voor de weg
naar 2025. Een veranderende samenleving vraagt om ruimte voor andere oplossingen. Daar speelt
deze koers op in.
Ik wil het team dat hard heeft gewerkt aan deze Koers heel hartelijk danken!
André Brand
Raad van bestuur

HilverZorg
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Inleiding

				
HilverZorg dichtbij
HilverZorg is de belangrijkste aanbieder van ouderenzorg in Hilversum. Het is één van de grootste
werkgevers in Hilversum. Daar zijn we trots op én we voelen het als een mooie, maar belangrijke
verantwoordelijkheid naar iedereen in Hilversum. Naar de ouderen die we ondersteuning bieden en
de werkenden die we een baan kunnen bieden.
Daarom kijken we vooruit naar 2025 en delen wij onze ambities met iedereen met wie we
samenwerken. In dit document staat de koers die we de komende jaren met HilverZorg willen
volgen. Zo weten onze medewerkers, cliënten en naasten, en samenwerkingspartners waar we
naartoe willen en hoe wij dat willen gaan doen.

Missie, visie en kernwaarden
			

Onze missie
Jezelf blijven.

Onze visie

Wij gaan ons inzetten voor een sociaal sterk Hilversum. Waarbij HilverZorg steeds dichtbij en
herkenbaar is. We willen het vertrouwen geven dat we er zijn als dat nodig is. Dichtbij in de wijk,
met een warme sociale aanpak, en met participatie van familie en het sociale netwerk.

Voor ons is ieder mens uniek. Met een eigen levensverhaal en een eigen netwerk waarmee hij of zij
het leven deelt of deelde. Door echt in contact te zijn, door samen te werken en het sociale netwerk
actief te blijven betrekken, bieden we mensen in verschillende levensfases zoveel mogelijk de
ruimte om zichzelf blijven.

Wij doen dat vanuit de gedachte van Positieve Gezondheid (zie kader). We geloven dat oprechte
aandacht werkt, waarbij we ons vooral richten op wat mensen nog kunnen en minder op hun
beperkingen. Door naar de gezonde kant van mensen te kijken, laten we cliënten en medewerkers
groeien en bloeien. Ieder naar zijn eigen kracht en kleur.

Voor wie zijn we er?

HilverZorg is er voor ouderen in Hilversum die niet langer helemaal zelfstandig kunnen wonen. Dit
kan door somatische of geriatrische beperkingen zijn, of beide. Of door problemen op het gebied
van chronische psychiatrie of korsakov. Hun vraag naar zorg en diensten kunnen wij beantwoorden
tijdens alle fases in het proces van ouder worden. Van zorg thuis en in de wijk, tot in de veilige
omgeving van het woonzorg- of expertisecentrum.

Positieve Gezondheid
Het concept Positieve Gezondheid is bedacht door
arts en onderzoeker Machteld Huber. Het gaat erom
dat mensen niet hun aandoening zijn. Toch focussen
we daar in de zorg meestal wel op. Alle aandacht
gaat dan uit naar wat slecht gaat en de oplossingen
daarvoor. Positieve Gezondheid kijkt anders. Met
het accent niet op ziekte, maar op de mens als
totaalplaatje. Op hun veerkracht en op wat hun leven
betekenisvol maakt. Positieve Gezondheid is een
bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in 6 dimensies
(lichaamsfuncties; mentaal welbevinden; zingeving;
kwaliteit van leven; meedoen; dagelijks functioneren).
Met die bredere benadering helpen we mensen om
zelf, op hun manier, met fysieke, emotionele en sociale
uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo dus
zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

HilverZorg
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Onze kernwaarden
LICHAAMSFUNCTIES
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• Liefdevol

8
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Wij zorgen met ons hart, alleen zo doen we recht aan wie jij bent en wilt zijn.

4

DAGELIJKS
FUNCTIONEREN

2

MENTAAL
WELBEVINDEN

0

• Gastvrij
Een warm welkom is het eerste dat onze cliënten en hun naasten, onze bezoekers, medewerkers,
vrijwilligers en onze samenwerkingspartners bij ons zullen ervaren.

MEEDOEN

ZINGEVING

• Moedig
KWALITEIT VAN LEVEN

Wij durven uitdagende keuzes te maken.
Uiteraard kunnen onze cliënten en hun familie rekenen op kundige medewerkers. Onze
medewerkers zijn bevoegd, bekwaam en goed voorbereid op hun taak. Ze worden gehoord en
krijgen de ruimte te groeien. Want tevreden medewerkers leveren immers de fijnste zorg.

Koersplan 2025
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Liefdevol

Wie zorg of diensten van ons ontvangt, kan erop rekenen dat dit liefdevol gebeurt.
Ook wie nu nog geheel zelfstandig leeft, kan erop rekenen dat wij er straks voor
ze zijn als ze ons nodig hebben. Zo lang mogelijk eigen regie behouden en zichzelf
kunnen blijven, vinden we daarbij belangrijk. We zijn ook liefdevol naar onze
omgeving. We houden de eigendommen die we mogen gebruiken in goede staat en
we beschermen het milieu en de natuurlijke hulpbronnen.

Iedereen is uniek. Toch zijn er gedeelde normen en waarden die we belangrijk vinden voor al onze
cliënten en medewerkers. Daarom hebben we persona’s opgesteld om die waarden wat meer
tastbaar te maken.

Teun is de naam van de persona voor onze cliënt (m/v). Teun hecht er zeer aan zichzelf te kunnen
zijn en wil niet anders gaan leven dan hij deed toen hij nog geen cliënt bij HilverZorg was. Juist
daarom is het zo belangrijk dat we het levensverhaal van Teun leren kennen.

Bij onze zorg- en dienstverlening betrekken we familieleden, mantelzorgers
en vrijwilligers. We ontvangen hen altijd gastvrij. Ze worden gehoord, voelen zich
veilig en worden gewaardeerd. We informeren de naasten over hun dierbaren. Ze
voelen dat hun vader, moeder, oom, tante, oma, opa of andere dierbare bij ons in
goede handen is. Dat stelt hen gerust.
Daarnaast zijn we er voor onze medewerkers; voor wie op onze locaties en in de wijk
voor onze cliënten zorgt. En ook voor de mensen die zij daarbij ondersteunen. Je mag
zijn wie je bent, ongeacht afkomst of identiteit. Het gevoel van veiligheid in je werk is
belangrijk. Alleen zo is er ruimte om jezelf te kunnen blijven. En om je vrij te voelen
suggesties en klachten te uiten. We zorgen dat medewerkers zo goed mogelijk hun
werk kunnen doen. Een gezonde balans tussen werk en privé hoort daarbij.

• Onze medewerker Sam

Sam is onze medewerker (m/v). Ook Sam wil graag zichzelf kunnen blijven nu hij bij HilverZorg
werkt. Hij wil graag gezien en gewaardeerd worden voor het mooie werk dat hij doet. Ook vindt hij
het fijn betrokken te worden bij belangrijke keuzes die HilverZorg maakt. En als het leven van Sam
verandert, wil hij graag dat zijn werk in die verandering kan meebewegen.

• De naaste van Teun heet Max

Max (m/v) is de contactpersoon en mantelzorger. Hij vertrouwt zijn dierbare aan ons toe en
verwacht dat wij die liefdevol behandelen en dat wij door Teun écht te zien, zijn welzijn steeds zo
groot mogelijk maken. De actieve bijdrage van Max aan de zorg van Teun is voor ons onmisbaar. Ook
let Sam goed op dat Max niet overbelast raakt.

• Onze vrijwilliger Wil

Moedig

Verandering in de zorg is een constante. Het positieve aspect van verandering
omarmen we moedig. We zijn medeverantwoordelijk voor de Hilversumse
gemeenschap waarin we leven en werken. We moeten ook daarbij moedig zijn en
maatschappelijke verbeteringen in de zorg voor ouderen initiëren en aansporen.
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• Onze cliënt Teun

Gastvrij

HilverZorg

Ontmoet de personages
van HilverZorg

Koersplan 2025

Onze vrijwilliger Wil (m/v) is onmisbaar voor Teun en Max en die laten dat graag blijken. Daarnaast
vindt Wil het fijn met enige regelmaat een blijk van waardering van HilverZorg te krijgen en zich
betrokken te voelen bij de organisatie. Dat er ondanks zijn vrijwillige inzet goed voor hem gezorgd
wordt, vindt hij onbetaalbaar.

• Onze organisatie Hillie

Ook onze stichting HilverZorg heeft een persona. Hillie (m/v) vindt het vooral belangrijk financieel
gezond te zijn. Dat de huizen netjes en gastvrij zijn en dat hij Sam, Max en Wil de ruimte geeft om
Teun liefdevol en goed te kunnen verzorgen.

HilverZorg
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Richting een strategische koers

We zijn kritisch op onszelf. We willen het altijd nog beter doen. Dat is een mooie eigenschap. Het
laat zien dat we vooruit willen en dat we willen leren. Dat we er trots op zijn dat we bij HilverZorg
werken en op wat HilverZorg voor Hilversum betekent.

				
Geen koers zonder kompas. Om onze koers te bepalen en te houden, hebben we een zorgkompas
ontwikkeld. Dat kompas moet ervoor zorgen dat we onze bestemming bereiken. We willen vooruit
met HilverZorg. We willen voor de Hilversummers dichtbij zijn. Nu, of wanneer dat straks nodig is.
In het kompas staan alle elementen die ons helpen om te komen waar we straks willen zijn.
Intentie
Samenwerking

Hillie

Cultuur

Vernieuwing

Ontwikkeling

Financiën
& vastgoed

Sam
(incl. Wil)

De uitdagingen in de ouderenzorg zijn talrijk en ingewikkeld. De kloof tussen de vraag en het aanbod
wordt groter. De verwachting van het RIVM is tot 2040 ruim een verdubbeling van het aantal
mensen met dementie, nagenoeg geen toename van het aantal zorgprofessionals en een afname
van het aantal mantelzorgers.
Het aantal thuiswonende ouderen verdubbelt naar verwachting. Het aantal ouderen in het
verpleeghuis groeit ook: in 2040 zijn er in heel Nederland 50.000 extra plekken nodig. Dit betekent
de komende 20 jaar jaarlijks 50 verpleeghuizen met 50 plekken erbij.

Betekenis

Teun (incl. Max)

Om tot een strategische koers van HilverZorg te kunnen komen, hebben we eerst eens goed
gekeken naar onszelf en naar de wereld om ons heen.

• De blik naar binnen – onze eigen uitdagingen
Op dit moment is de organisatie volop bezig de waarden en normen van de organisatie te
herontdekken. We geloven in de kracht van HilverZorg zoals die zich in alle jaren heeft ontwikkeld.
HilverZorg wordt gevormd door een bevlogen groep mensen die staat voor het vak. Dat is de basis.
Het is nu meer dan ooit belangrijk om deze kracht te gebruiken voor de vraagstukken waar we
voor staan.
Een eerste belangrijke stap is dat we duidelijk zijn. We weten waar we naartoe willen. Het
leiderschapsmodel van zelforganisatie in het verleden heeft niet gebracht wat we ervan hadden
verwacht. We hebben daarom voor een nieuw managementmodel gekozen met leiderschap
dat duidelijkheid biedt. Medewerkers krijgen kansen om te groeien in een mooie leer- en
samenwerkingscultuur. Onze leiderschapsvisie gaat uit van oprechte aandacht dichtbij, stimuleren
van ontwikkeling van onze medewerkers en stimuleren van vakinhoudelijk leiderschap. Een open,
veilige en transparante wijze van communiceren is de basis.

8

De afgelopen jaren heeft de focus gelegen op de intramurale zorg. De ontwikkeling van
wijkverpleging heeft hierdoor enige jaren stilgelegen. Juist waar het overheidsbeleid uitgaat van
langer thuis, de ziekenhuizen kleiner worden en zorg naar thuis verplaatst, zal HilverZorg deze focus
terugbrengen.

• De blik naar buiten – de uitdagingen van de maatschappij

Voldoende inzet

HilverZorg

HilverZorg staat bekend om expertise in korsakov, gerontopsychiatrie (GP) en dementie met
gedragsproblemen. Op deze expertise zullen we de komende jaren blijven inzetten.

Koersplan 2025

										Hilversum, 13 juli 2025
Beste Sam,

Wat heb je ons fantastisch geholpen toen het thuis niet meer zo goed ging met ons. Na
het herseninfarct van Teunie ben ik dag en nacht met de zorg voor haar bezig geweest. In
het ziekenhuis is ze goed opgevangen en behandeld, maar nu zij thuis is, kan ze niet meer
alles zelf. Met veel zaken moet ik haar helpen. Helaas was ik te trots om eerder hulp in te
schakelen. Pas sinds ik zelf uitgeput bij de huisarts aanklopte en hij mij wees op de hulp die
wijkverpleging ons kan bieden, zie ik in dat dit zoveel beter is voor Teunie. Én voor mijzelf.
‘s Ochtends en ’s avonds komen jij en je collega’s Teunie helpen met het klaarmaken voor de
dag of avond. Dit was wel even wennen voor haar, want eerst deed ik dat. Maar jullie nemen
mijn taken zo begripvol over en gunnen Teunie de rust om de dingen die zij nog kan zelf te
doen, dat het voor Teunie heel vertrouwd voelt. Fijn om te zien dat jullie zo geduldig zijn.
Dankzij jouw bemiddeling gaat Teunie nu al enkele weken naar de dagbesteding in de
Hilverloods. Daar brengt zij haar dag door in een gezellige omgeving en maakt allerlei leuke
activiteiten mee. Op die dagen ben ik ‘vrij van dienst’ en heb ik weer tijd voor mijn hobby’s.
Zoals fijn biljarten op De Egelantier met mijn vrienden. Als ik of Teunie er behoefte aan
hebben, kunnen wij even beeldbellen met elkaar. De andere dagen is het dan zoveel fijner om
weer voor Teunie te zorgen.
Wat ik zo mooi vind, is dat jullie tijdens de huisbezoeken ook nog oog voor mij hebben.
Inmiddels kennen jullie mij aardig. Jullie weten dat ik te trots ben om hulp te vragen. Toch
viel het jullie op dat ik maar wat aanrommelde met mijn medicijnen. Dat slimme apparaatje
dat jullie voor mij geregeld hebben, attendeert me nu erop dat het tijd is voor mijn medicijnen.
En ze staan dan gewoon klaar voor mij. Daardoor voel ik mij nu een stuk beter.
En dan de nieuwe bewegingssensoren in de slaapkamer, ook zo handig. Als Teunie nu ’s
nachts gaat dwalen, ‘ziet’ de zorgcentrale dit. Het waakteam wordt ingeseind en komt even
langs om te kijken of alles nog goed gaat. Zo voel ook ik me een stuk geruster. Jij en ik hebben
laatst een goed gesprek gehad. We spraken over de toekomst: wat als het thuis wonen echt
niet meer kan? Ook al zei je dat het de bedoeling is om ons zo lang mogelijk in ons eigen huis
te laten wonen, heb je heel open de mogelijkheden benoemd voor een verhuizing naar een van
de woonzorgappartementen van HilverZorg. Voor wanneer het nodig is. Je weet dat ik heel
tevreden ben met hoe het nu thuis gaat, maar fijn dat ik erop terug kan komen wanneer het
echt noodzakelijk wordt.
Kortom Sam, het waren een paar hectische eerste weken, maar nu heb ik de balans weer
gevonden. Mede dankzij jouw ondersteuning en goede zorg. De komende jaren willen Teunie en ik
zo nog heerlijk genieten van elkaars aanwezigheid in ons eigen huis. En dat gaat lukken, want
we weten dat jullie in de nabijheid zijn om ons daarin te ondersteunen.
Dank jullie wel,
Teun

Wat extra cijfers
Gupta, adviesbureau voor organisaties in de zorgsector, heeft een uitgebreide analyse gemaakt
van de marktontwikkelingen in onze zorgregio. Berekend is dat de groep Wlz-gebruikers met 1.600
(dat is met 40%) toeneemt tot 2030 (zie figuur). De ouderenzorg zoals die nu is georganiseerd in
Nederland is voor de toekomst niet houdbaar. In Nederland hebben we te maken met dubbele
vergrijzing van de bevolking en grote arbeidsmarktkrapte in de zorg (in Gooi en Vechtstreek is de
krapte nog hoger dan landelijk gemiddeld). Daarbij komen de alsmaar oplopende zorgkosten.

Groei Wlz-gebruikers o.b.v. demografie1 en langjarige trend
(Zorgkantoorregio ‘t Gooi, VV 4 t/m 8)
8.150
7%
5.650
10%
4.050

20202

6.650
7%
31%

55 t/m 64 jaar
+65%

65 t/m 74 jaar

34%
75 t/m 84 jaar

30%
55%

31%

60%
53%

2030
demografie

2040
demografie

60%

85+

2040
daling
zorggebruik3

1. Groei op basis van demografie met gelijkblijvende landelijke kans op zorg per leeftijdsgroep, alleen VV 4 t/m 8, # gebruikers.
2. Inschatting op basis van landelijke kans op zorg en demografie ‘t Gooi. Ligt tussen aantallen CBS (3.370 gebruikers excl. pgb in 2018) en Zorgkantoor (4.339 incl. pgb in 2020, aantal indicaties) in.
3. Daling van zorggebruik met 1% per jaar, op basis van langdurige trend in afname aantal plekken per 80+’er.

Verplaatsen van zorg
Er komen steeds nieuwere technieken en digitalisering, waardoor er steeds meer mogelijkheden
zijn om zorg naar de thuissituatie te verplaatsen zodat mensen langer zelfstandig kunnen wonen.
Daarbij is het belangrijk dat zorgprofessionals van elkaars gegevens gebruik kunnen maken en
kunnen werken vanuit een gedeeld dossier. Ontwikkelingen rond e-Overdracht en PGO1 zijn daarbij
van belang.
Het rapport van Gupta geeft aan dat, wanneer alle partijen investeren in het realiseren van de
randvoorwaarden voor zorg thuis, 40% van de verwachte extra Wlz-gebruikers de zorg thuis kan
ontvangen. Dit kan via VPT of wijkverpleging. Dit wordt verpleeghuisverplaatste zorg genoemd.
De cijfers van Gupta impliceren dat 60% van de extra Wlz-gebruikers aangewezen is op zorg in een
beschermde setting.
Ook meldt het rapport dat inzetten op herstelgerichte zorg buiten het ziekenhuis, thuis of in
een observatiekliniek, het aantal ligdagen in het ziekenhuis met 52% kan bekorten. Dit wordt
ziekenhuisverplaatste zorg genoemd.
1. PGO: Persoonlijke gezondheidsomgeving

HilverZorg
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Gevolgen voor personeelsbeleid en financiering
Bovenstaande ontwikkelingen vragen om een uitwerking van het strategisch personeelsbeleid.
Alleen zo is voldoende deskundig personeel (verpleegkundig en andere functies) buiten het
ziekenhuis en verpleeghuis beschikbaar, om de beweging naar thuis mogelijk te maken. De
financiering zal hierop moeten aansluiten door uitbreiding van financiering van zorg thuis (Volledig
Pakket Thuis2, ziekenhuiszorg thuis e.d.) en van aanpassingen en hulpmiddelen thuis. Ook andere
woonvormen zullen ontwikkeld worden om mensen langer thuis te laten wonen.

• Wat betekent dit voor ons?
De ouderenzorg wordt steeds complexer, cliënten komen steeds later bij ons wonen en ook in
de thuissituatie wordt de zorg complexer. Daarbij komen steeds vaker problematieken voor met
onbegrepen gedrag en complexe sociale problematiek.
Gezien de steeds kortere tijd dat onze bewoners bij ons verblijven, vraagt dit om onze zorg- en
behandelinzet opnieuw te bekijken. Er ontstaan nieuwe inzichten, zoals de Sociale Benadering
Dementie. Dat is nodig, want als we op dezelfde weg voortgaan, hebben we geen antwoord op
de toename van complexere ouderenzorgvraagstukken tegenover een steeds krapper wordende
arbeidsmarkt.
Belangrijke overwegingen voor HilverZorg
Al deze ontwikkelingen betekenen voor HilverZorg dat wij voor fundamentele vragen komen te
staan. Welke kwaliteit van zorg aan ouderen kunnen en willen we blijven bieden? Welk beroep doen
we op de ouderen en hun netwerken? Hoe organiseren we de professionele zorg? Hoe vergroten we
de waardering voor mantelzorgers?
Er is moed nodig om deze uitdagingen aan te gaan. Hoe zetten we als HilverZorg bijvoorbeeld in op
groei van goede zorg thuis? Moeten we anders gaan kijken naar het begrip ‘geschoold personeel’?
De ouderenzorg vraagt namelijk meer dan alleen zorggerelateerde kennis en vaardigheden van onze
medewerkers. Dat kan betekenen dat we ook een ander soort medewerkers in moeten gaan zetten.
Dit Koersplan 2025 is een eerste aanzet om die uitdagingen op langere termijn het hoofd te bieden.
We doen dat met vertrouwen en voelen ons daarin gesterkt door de inzet en betrokkenheid van
onze medewerkers.

2. Volledig Pakket Thuis (VPT) is zorg op basis van een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) die een zorgorganisatie in de thuissituatie levert.
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Hilversum, 21 september 2025
Lieve Teun,
Door u te ontmoeten en te leren kennen, weet ik weer waarom ik dit prachtvak heb gekozen. We
zijn het afgelopen jaar veel samen opgetrokken. Ik heb veel geleerd van hoe u in het leven staat
en wat het voor u betekent dat u nu bij ons woont.
Want wat voor mij mijn werkplek is, is voor u uw thuis. Ik kom eigenlijk bij u op bezoek. Ik doe dan
mijn best u het thuisgevoel terug te geven, ook al zal het nooit meer zo worden als vroeger. Soms
maakt mij dat ook verdrietig, omdat ik heel goed besef dat niemand daarvoor kiest, maar dat het
niet anders kon.
Door uw levensverhaal te lezen en uw naasten te leren kennen, leer ik veel over Teun van
vroeger, voordat u bij ons kwam wonen. Dan zie ik een Teun in de leeftijd van mijn eigen kinderen:
voetballen met zijn vrienden, vooral niet naar school willen, maar lekker ‘chillen’ zoals we dat nu
zeggen. Of als jonge echtgenoot van Teunie en als vader van jullie kinderen. Samen spelen in de
tuin of op vakantie met het gezin. Jong, vol energie en levenslust!
Het is het levensverhaal van ieder van ons: je bent jong, wordt ouder en hoopt dat dat in goede
gezondheid gaat. Loopt het anders, dan moet je ook die hobbel accepteren. Als ik zie hoe u het
leven bij ons invult met uw dierbaren, die nog altijd graag komen, dan besef ik weer waar het in
het leven echt om gaat. Ik probeer voor u te zorgen zoals ik het later zelf ook zou willen: met
oprechte aandacht en liefde voor wie u bent. Niet om alleen extra dagen aan het leven toe te
voegen, maar juist meer leven aan de dagen. Ik zie het als een voorrecht om dat, samen met mijn
collega’s, voor u te mogen doen.
Maar soms is het ook moeilijk, dat zeg ik eerlijk. Want dan begrijp ik u niet en kan ik ook niet
plaatsen waarom u iets doet of niet doet. Het is dan fijn dat ik bij mijn collega’s en leidinggevende
terecht kan. We overleggen samen met uw naasten wat het beste is en zorgen ervoor dat de
afspraken vertrouwd voelen en bekend zijn bij al mijn collega’s.
Als ik het moeilijk heb, is HilverZorg er ook voor mij. Want ook al woont u maar redelijk kort bij ons,
we bouwen samen een band op. En dan is afscheid nemen even slikken. Maar ik voel me omringd
door mijn collega’s en alle anderen met wie we samen mogelijk maken dat u – toch nog dicht bij
huis - bij het mooie HilverZorg woont. Daar ben ik dan weer trots op. Dank dat ik een stukje in uw
leven mag meelopen.
Sam

HilverZorg in de regio
Beeld van de regio
Het Zorgkantoor regio ’t Gooi bestaat uit 9 gemeenten: Almere, Blaricum, Gooise Meren, Hilversum,
Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren en Eemnes.
De regio telt in totaal circa 476.000 inwoners. In 2020 is 17% van deze mensen 65 jaar of ouder.
Regio ’t Gooi is een vergrijzende regio, waardoor het verwachte zorggebruik de komende jaren snel
zal toenemen. Dit speelt ook voor de voorheen ‘jonge’ stad Almere, waar het aantal 80-plussers in
2040 meer dan verdubbelen zal.
De komende 20 jaar verdubbelt het aantal 75-plussers in de regio ruimschoots: van 35.000 naar
72.000 inwoners. Het aantal 80-plussers in de regio stijgt van 22.301 naar 47.372, wat een stijging
betekent van 115%. Naar verwachting is in 2040 13% van de regionale bevolking 75 jaar of ouder. In
2020 was dit nog 7%.
De zorgvraag in de regio is relatief hoog, waarbij er per gemeente duidelijke verschillen zijn (in
Almere is dat op dit moment een stuk lager dan bijvoorbeeld in Laren).

Beeld van het zorglandschap
Er zijn 11 zorgorganisaties in de regio. 5 grotere organisaties leveren wijkverpleging, geriatrische
revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en langdurige zorg. Daarnaast zijn er 6 kleinschalige
woonzorgcentra met een specifiek doelgroepgericht profiel.
In de regio zijn 2 ziekenhuizen: Tergooi MC en het Flevoziekenhuis. Tergooi MC sluit haar locatie in
Blaricum en opent in 2023 in Hilversum de nieuwbouw. In de regio zijn 147 huisartsen actief. Er is
een nauwe samenwerking tussen de verschillende zorgpartijen in de regio.
In de regio maken in 2020 4.050 cliënten gebruik van langdurige zorg. De verwachting is dat dit
toeneemt met 65% tot 6.650 in 2040.
VVT-organisaties en woonzorgcentra ervaren een toenemende druk van een steeds zwaardere
categorie cliënten. Dit zijn mensen met een psychogeriatrische indicatie, maar ook cliënten met
multiproblematiek.
In 2021 kampen we in de regio Gooi en Vechtstreek met een tekort van ruim 1.150 zorg- en
welzijnsmedewerkers. Dit tekort loopt de komende jaren naar verwachting verder op.
In 2020 is het aantal werknemers in de langdurige zorg 0,7 fte per cliënt. Door de stijging van het
aantal zorgvragers daalt dit in 2040 naar verwachting tot 0,4 fte per cliënt.
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De ambities van HilverZorg
naar 2025
Nadat we zowel onszelf als het zorglandschap onder de loep hebben genomen, hebben we onze
ambities vormgegeven. Dat deden we, aan de hand van het kompas, op de 6 verschillende thema’s:
cultuur, samenwerking, ontwikkeling, vernieuwing, voldoende inzet, financiën & vastgoed.

Hillie

Hoe kunnen we relevant zijn en blijven in Hilversum? En met wie willen we daarvoor samenwerken?
Wat vraagt Hilversum van ons in de toekomst? We kunnen niet alles en we moeten dus ook niet
alles zelf willen doen.

Cultuur

Vernieuwing

Ontwikkeling

Financiën
& vastgoed

Onze interne cultuur is een gastvrije cultuur, dit is voelbaar en merkbaar voor onze bewoners/
cliënten, hun naasten en onze medewerkers.
Met onze energie en bevlogenheid staat het welbevinden van onze bewoner en cliënt centraal. Dit
zie je terug in hoe wij bij de eerste kennismaking en start van onze zorg het gesprek met cliënten en
naasten voeren, tot in hoe wij iedere dag met al onze medewerkers het welzijn van onze cliënten en
naasten invullen.

• Samenwerking

Intentie
Samenwerking

We gaan voor een leercultuur, waarin fouten maken wordt gezien als een mogelijkheid om te leren,
om te groeien. We zijn nieuwsgierig naar elkaar en vragen door. We willen groeien als mens, als
professional, als team en als organisatie.

Sam
(incl. Wil)

Voldoende inzet

Samenwerken in de zorg is van groot belang. Zorgketens en zorgnetwerken zijn complex en daarom
maken we een duidelijke keuze om ons te focussen op goede zorg in Hilversum. Partners die in
Hilversum bijdragen aan een goed zorgnetwerk zijn voor ons de partners om mee samen te werken.
Ook de samenwerking met kennisen opleidingsinstituten is voor ons van belang, met name voor
onze expertisegebieden: korsakov, gerontopsychiatrie en dementie met gedragsproblemen.

Betekenis

Teun (incl. Max)

• Onze cultuur
Cultuur is hoe we met elkaar omgaan. HilverZorg kent veel bevlogen medewerkers. Die
bevlogenheid is de basis voor onze cultuur. Daarbij is het belangrijk dat we die bevlogenheid
gebruiken om het gevoel van aandacht voor elkaar (cliënten, naasten en collega’s) te laten zien.
Laat zien dat iedereen ertoe doet!
Een gezonde cultuur is een open en veilige cultuur. We zijn elkaars gelijken. We luisteren naar
elkaar, spreken met elkaar en staan open voor feedback. Een gezonde cultuur is een cultuur waarin
het leiderschap als steunend en richtinggevend wordt ervaren. In een gezonde cultuur voelt
iedereen zich vrij, omdat er transparantie en duidelijkheid is.
Leiderschap ondersteunt en stimuleert een gezonde cultuur en geeft er richting aan. Onze
leiderschapsvisie gaat uit van oprechte aandacht dichtbij, oog voor ontwikkeling van onze
medewerkers en ruimte voor vakinhoudelijk leiderschap. We willen de bevlogenheid van onze
medewerkers gebruiken om nieuwe energie te krijgen. Een energie waarmee we elkaar kunnen
inspireren.
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Expertisecentrum
In 2022 gaat HilverZorg op voor certificering van Nieuw Kerkelanden als Regionaal
Expertisecentrum (REC) voor de doelgroep korsakov (laag volume, hoogcomplexe zorg).
In 2023 wil HilverZorg opgaan voor certificering voor de doelgroep gerontopsychiatrie.
Certificering voor de doelgroep D-ZEP (Dementie-Zeer Ernstige Problematiek) wordt nog
nader onderzocht.

Naast samenwerken in de keten is het belangrijk om onze eigen positie te versterken. Wij
hebben ervoor gekozen om in alle wijken van Hilversum actief te zijn. We willen in elke wijk de
Hilversummer het vertrouwen geven dat we er zijn als dat nodig is. We willen zichtbaar zijn en
gekend worden. Het gemeenschapsgevoel, waarin we naar elkaar omzien, speelt hierbij een
belangrijke rol.

Netwerken
Samenwerken in zorgnetwerken betekent dat je naar elkaar toe beweegt. Door elkaars
expertise te benutten bereiken we meer. Daarbij hoort ook accepteren dat dat ‘geven en
nemen’ betekent. Het is immers tweerichtingsverkeer.

HilverZorg
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HilverZorg werkt in de regio heel nauw samen met de andere zorginstellingen. Samen met 10
collega-instellingen hebben we de Regionale Zorgvisie opgesteld. De komende jaren zullen we
de grote maatschappelijke uitdagingen samen aangaan. Daarbij spelen ook het ziekenhuis, de
huisartsen en de gemeente een essentiële rol. Naast de zorgpartners zijn onze leveranciers
belangrijke partners. Als het gaat over het welzijn van onze bewoners, dan gaat het ook over
een schone en veilige leefomgeving en lekker eten en drinken. Wij verwachten van onze
partners échte samenwerking en gaan de komende jaren nadrukkelijk invulling geven aan
gezamenlijke doelen.
In alle samenwerkingsvormen staat het belang van de HilverZorgse cliënten en medewerkers
voorop. HilverZorg heeft een eigen identiteit en zo willen we ons blijven profileren. Cliënten en
medewerkers kiezen niet voor niets juist voor HilverZorg.

• Ontwikkeling
Elke generatie heeft zijn eigen karakter. Dit zorgt voor een variatie in mensen die als zorgcliënten
of als medewerkers bij ons komen. Daarom is het goed te kijken naar onszelf. Hoe kijken wij naar
mensen, hoe willen we samenwerken en samenleven? Wat doen we aan de ontwikkeling en
groeimogelijkheden van onze collega’s?
Ieder mens is uniek en leeft zijn eigen verhaal. HilverZorg kent dat verhaal en wil de mens in zijn
geheel zien. Alleen zo kunnen wij aansluiten bij wat iemand echt verlangt en bijdragen aan zijn of
haar welzijn. Met aandacht luisteren en kijken naar elkaar. Mensen samenbrengen in wat wij een
samenschap noemen.
Sociale contacten zijn heel belangrijk voor onze emotionele en fysieke gezondheid. Dat geldt zeker
op latere leeftijd. Bij het ouder worden gaat de gezondheid achteruit. Wat niet hoeft te betekenen
dat ons welbevinden afneemt. Door op een positieve wijze invulling te geven aan het leven, en te
leren omgaan met de beperkingen op hoge leeftijd, kunnen we het leven nog steeds als waardevol
ervaren. Welzijn en aandacht zijn daarom net zo belangrijk als zorg en behandeling. Welzijn en
aandacht moet in het DNA zitten van elke HilverZorger.

Het welzijns-DNA van HilverZorg
Bij HilverZorg gaat het welzijn van onze cliënten over meer dan het organiseren van
activiteiten. Ook al zijn ze er wel onderdeel van. Naast een goede opleiding voor alle
zorgprofessionals, vindt HilverZorg het minstens zo belangrijk dat haar medewerkers
en vrijwilligers beschikken over het ‘welzijns-DNA’. Alles wat we doen vloeit voort
uit het levensverhaal van de cliënt en moet bijdragen aan zijn welzijn en gevoel van
welbevinden. Het welzijns-DNA bestaat uit de 3 G’s: geest, gevoel en gestel. Hoe beter
die afgestemd zijn op hoe de bewoner is en wil zijn, hoe beter hij zich voelt. Het is de
taak van alle medewerkers van HilverZorg om daaraan bij te dragen.
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We vinden het belangrijk om cliënten te ondersteunen in veranderingen die zij doormaken. We zien
graag dat onze Sam, Wil en Max dicht bij deze ondersteuning betrokken kunnen blijven. We zien
mogelijkheden om door bijvoorbeeld technologie onze cliënten meer vrijheid te geven, zonder dat
dat ten koste gaat van de veiligheid.
Onze medewerkers willen we groei bieden in persoonlijke ontwikkeling in een inspirerende
omgeving. Ieder zijn eigen pad, ieder naar eigen vermogen. Los van wat er professioneel van onze
medewerkers gevraagd wordt, vinden we het belangrijk om medewerkers te ondersteunen in het
realiseren van hun verlangens en perspectieven. Een nieuwe manier van leren en ontwikkelen is
vormgegeven in ons Leerhuis op De Egelantier.

Leerhuis van HilverZorg
‘Het imago van de sector Verpleeg- en Verzorgingshuizen verbeteren en een leerklimaat
scheppen waarin de leerling echt leerling kan zijn’. Dat is de ambitie van het Leerhuis
in HilverZorg. Op 1 juli 2021 ging het Leerhuis open. Een leerafdeling met een moderne
uitstraling. Een plek waar eigen zorgmedewerkers, jongeren die net van school komen
en zij-instromers van elkaar leren. Leerlingen kunnen bij ons een (verkorte) opleiding tot
VIG, verpleegkundige niveau 4 of hbo-verpleegkundige volgen. Daarna stromen ze door
naar een andere afdeling of locatie van HilverZorg.

• Vernieuwing
Kennis en technologie spelen een belangrijke rol in de toekomst van de zorg. Tegelijkertijd is zorg
voor ouderen een liefdevol en juist menselijk proces. Hoe gaan we met dit contrast om? Of kan
technologie ons vooral helpen om de zorg voor ouderen liefdevol en menselijk te houden?
HilverZorg wil het ontwikkelen en delen van kennis en vernieuwing richten op sociale vooruitgang.
Denk hierbij aan digitale platforms die de samenschap binnen HilverZorg gaan versterken. We
geloven in de kracht van betrokkenheid en aandacht. Dat betekent dat familie en vrienden (digitaal)
dichter bij de zorg en ondersteuning betrokken zullen gaan worden.
Via de uitgangspunten van de Positieve Gezondheid (Machteld Hubert) en Sociale Benadering
Dementie (Anne Mei The) geven we de zorgverlening vorm, net als de betrokkenheid van het
netwerk van cliënten. We denken en praten niet meer over iemand als doelgroep, maar over de
persoon, de unieke Teun. Niet benaderd als zieke, maar als mens met een levensverhaal.

Sociale Benadering Dementie
De mens is meer dan zijn ziekte. De Sociale Benadering Dementie wil ons op een andere
manier laten kijken naar mensen met dementie. En door verandering van ons gedrag
mensen met dementie hun zelfvertrouwen en regie terug te geven.
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Naast sociale innovatie zal technologie steeds meer toegepast worden in de zorg. Technologie is niet
een doel op zich, maar een middel om gezondheid en zelfregie te ondersteunen. HilverZorg wil de
technologische vooruitgang nauwgezet volgen. We zetten in op bewezen concepten, toepassingen
en systemen. Daarbij moeten ze wel onze visie op zorg en dienstverlening ondersteunen. Cliënten
en medewerkers echt helpen bij het toekomstbestendig maken van de zorg. Technologie met een
menselijk gezicht dus.

• Voldoende inzet
Overal in de zorg is er sprake van krapte in de arbeidsmarkt. We hebben niet alleen nagedacht
hoe we mensen kunnen werven en behouden. We bekijken ook of we medewerkers met andere
opleidingen kunnen inzetten, die net zo goed zijn in de juiste aandacht aan onze cliënten geven.
Vaardigheden zijn erg belangrijk, maar het hart op de goede plaats is ook van grote waarde.
Iedereen kan het HilverZorg-DNA hebben.
HilverZorg wil een aantrekkelijke werkgever zijn. We willen dat de bevlogenheid van mensen voor
hun vak de ruimte krijgt. Bij HilverZorg werk je vanuit de eigen kracht in een samenschap. Het kan
bij HilverZorg, is onze werkgeversbelofte. HilverZorg maakt voor het personeelsbeleid gebruik van
de 8 magneetfactoren van beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

8 Magneetfactoren
1. Vakbekwame collega’s
2. Multidisciplinair werken, contact met behandelaren
3. Autonomie
4. Support van de direct leidinggevende
5. Zeggenschap over de beroepsuitoefening
6. Opleidingsmogelijkheden
7. Voldoende personeel
8. Cliëntgerichte zorgcultuur

Om de juiste bevlogen mensen op de juiste plaats te krijgen en te houden, ontwikkelen we een
goed en strategisch personeelsplan. Het werk moet meegroeien met wie je als medewerker bent
en met wat je als mens kunt. Je eigen kracht is je motor. Nadenken over duurzame inzetbaarheid
is voor ieders gezondheid belangrijk. Werken in een cultuur van saamhorigheid en verbinding
is voor die gezondheid misschien wel het belangrijkste. Voor behoud van de medewerkers is
ook het benutten van de capaciteiten van belang. Dit doen we door ze in te zetten op de taken
waarvoor ze opgeleid zijn en gebruik te maken van functiedifferentiatie voor functies waar grote
arbeidsmarkttekorten zijn.

HilverZorg

21

Koersplan 2025

Hilversum, 25 juli 2025
Lieve Sam,
Wat hebben we het afgelopen jaar veel meegemaakt met elkaar. Ik vond het niet
makkelijk om mijn huis te verlaten. Het huis waar ik zoveel mooie jaren heb gehad met
mijn lieve vrouw Teunie. Ons heerlijke huisje aan ‘de goede kant van het spoor’. Ons huis
waar de kinderen en kleinkinderen altijd welkom waren. Het was niet makkelijk om steeds
meer te verliezen. Niet meer kunnen wat altijd vanzelfsprekend was.
Ik woon nog steeds in mijn vertrouwde wijk en ik heb mijn eigen spulletjes om me heen,
maar de heimwee naar huis is gebleven. Jij was er de eerste periode dag en nacht. Met
begrip voor mijn verdriet en het verlangen naar huis. Je gaf me ruimte om te rouwen en
te wennen.
Het was fijn om te ervaren dat in mijn nieuwe HilverZorghuis mijn lieve Teunie, de
kinderen en kleinkinderen nog steeds welkom zijn. Ik geniet natuurlijk van de heerlijke
maaltijden die jullie voor me maken, maar ik geniet nog het meest als Teunie komt koken
met onze jongste dochter. Niemand kan zo lekker koken als Teunie. Dit samenzijn is niet
alleen belangrijk voor mij. Ook Teunie en de kinderen genieten als we samen kunnen zijn.
Vorig jaar heb ik samen met Teunie en de kinderen mijn levensverhaal op papier gezet.
Speciaal voor jullie. Ik vond dat toen onnodig, maar het was uiteindelijk heel waardevol.
Want door mijn levensverhaal begreep jij wat belangrijk was voor mijn welzijn. Het hielp
jou om mij te zien: Teun, man van Teunie, vader van drie prachtige kinderen en zeven
kleinkinderen. Waar het nodig was heb jij zorg en behandeling geboden. Daar heb ik
me geen zorgen over hoeven maken. Jij had oog voor mij en dit heb je gedaan vanuit je
professionaliteit en bovenal vanuit je hart. Ik mocht en mag er zijn.
Ik weet dat het eindig is en dat ik moet gaan. De laatste uren zal ik samen met mijn
dierbaren doorbrengen. We nemen afscheid van elkaar en dat is niet makkelijk. Ook nu
weet jij wat ik nodig heb. En je bent er niet alleen voor mij, maar ook voor mijn naasten.
Fijn dat zij allen welkom zijn. Jullie gaan verder.

Het bieden van groeimogelijkheden is een belangrijke voorwaarde om je als medewerker voor
langere tijd aan HilverZorg te willen verbinden. We denken daarbij in mogelijkheden. Het
Leerhuis op De Egelantier vervult een belangrijke rol. Aan zij-instromers wordt via de Regionale
Zorgacademie een vernieuwde wijze van leren aangeboden, zodat we ook via die weg meer aanbod
van personeel krijgen.
Kortom, stilstaan is in de zorg geen optie. Groeien is het uitgangspunt, ieder naar eigen kunnen.
Groei in persoonlijk leiderschap, vaardigheden en opleidingen is belangrijk, maar groeien in het
hart is in de zorg misschien wel het belangrijkste. Meeleven, warm en vriendelijk zijn en aandacht
hebben voor de vraag van een ander staat centraal in liefdevol zorgen bij HilverZorg.

• Financiën & vastgoed
Verlaging van tarieven, gebouwen die aantrekkelijk moeten zijn en blijven, verduurzaming…
Er liggen nogal wat vraagstukken op het gebied van financiën en vastgoed. Ook voor alle
eerdergenoemde ambities is geld nodig. Om te kunnen investeren in de toekomst van HilverZorg is
een rendement van 2% nodig. Dat is net als thuis, je legt iets opzij voor de toekomst. Dat zijn geen
bezuinigingen, maar wijs omgaan met het geld dat je hebt.
In onze facilitaire dienstverlening staan we voor een gezonde leef-en werkomgeving. We zullen in
de komende jaren nog veel gaan investeren in gebouwen. Gezondheid en woonplezier voor onze
medewerkers en cliënten staan daarin voorop.
Ook aan HilverZorg wordt gevraagd om met de toenemende vraag aan zorg mee te groeien. We
geloven in groei en willen dat HilverZorg ook in omzet nog een stukje groeit. De komende jaren
willen we 10% groeien in plaatsen. De nieuwbouw van Carolus, met een verwachte oplevering in
2024, biedt HilverZorg de mogelijkheid om te groeien naar 534 intramurale plaatsen. Dit geeft meer
armslag voor de dekking van HilverZorgbrede kosten.
Daarnaast heeft HilverZorg de ambitie om circa 10 miljoen euro te groeien in wijkverpleging. In
deze groei zijn 100 Volledig Pakket Thuis (VPT)-cliënten in Hilversum inbegrepen. Het nieuwe
Carolus biedt hierbij een optie voor 32 VPT-pakketten. Zo spelen we in op de ontwikkeling
waarbij ziekenhuiszorg in toenemende mate naar de thuissituatie wordt verplaatst (o.a. door een
kleiner Tergooi MC). En maken wij het mede mogelijk dat er zorg en ondersteuning is voor elke
Hilversummer, op maat en betaalbaar.

Dank je wel voor je liefdevolle aandacht, het heeft alle verschil gemaakt.
Teun
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Extra woonvormen, woningen en verpleegzorgplaatsen
Nederland vergrijst in hoog tempo. In de komende 5 jaar moeten er landelijk 60.000
geclusterde woonvormen en nultredenwoningen specifiek bestemd voor ouderen
worden gerealiseerd. En er moeten 25.000 extra verpleegzorgplaatsen bijkomen.
Dit vraagt om visie en slagkracht. Gemeenten moeten hierin de regie pakken.
Woningcorporaties, zorgorganisaties, zorgkantoren en marktpartijen moeten de
krachten bundelen om samen met gemeenten tot passende keuzes te komen, lokaal en
regionaal. De sleutel ligt in de samenwerking, altijd in afstemming met de (toekomstige)
ouderen zelf. Naast de realisatie van nieuwe woningen en het vergroten van de
verpleegzorgcapaciteit is meer nodig. De toekomst vraagt om een integrale aanpak
voor wonen, welzijn én zorg. Zo moet er ook werk gemaakt worden van aanpassing van
bestaande woningen. Net als investeringen in verduurzaming, de directe leefomgeving
en de daar aanwezige voorzieningen.

Volledig Pakket Thuis (VPT) HilverZorg
Binnen de integrale aanpak voor wonen, welzijn én zorg wil HilverZorg het Volledig
Pakket Thuis vormgeven. Hiermee wordt verpleeghuiszorg in de thuissituatie
georganiseerd. De focus binnen VPT zal komen te liggen op ondersteuning en
begeleiding thuis en op ontlasten van de mantelzorg. Dus met minder focus op zorg en
behandeling. Het VPT ontwikkelen we in 2022. Daarvoor richten we een speciaal VPTteam op.

Naast de mogelijkheden van een VPT zien we om ons heen ook steeds meer vormen van
particuliere zorg aangeboden worden. HilverZorg is nog niet actief op deze markt. Dit is echter
wel een vraag die steeds vaker naar voren komt: welke (on)mogelijkheden zijn er om naast ons
bestaande aanbod een particulier aanbod voor zorg te ontwikkelen. Een groot deel van de ouderen
heeft meer te besteden, terwijl de huidige trend is dat per oudere zorgvrager er minder budget
beschikbaar komt vanuit de zorgverzekeraars en de landelijke middelen. HilverZorg zal zich in de
loop naar 2025 de vraag stellen of en hoe een particulier aanbod vormgegeven kan worden.
HilverZorg streeft met een omzetgroei van 63 naar 75 miljoen euro en met een ondersteunende
dienst van maximaal 7,5 miljoen euro naar een optimale bedrijfsvoering.
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In het kort: onze strategische
doelstellingen 2025
Uit onze Koers 2025 volgen een aantal strategische doelstellingen die we in 2025 bereikt willen
hebben. Een lang verhaal kort:

Om een koers te bepalen is het ook goed om te kijken waar je vandaan komt. Je ontstaansgeschiedenis vormt je immers als organisatie, en van daaruit ook je toekomst. Die van HilverZorg is
nauw verbonden met de geschiedenis van Hilversum. Wil je HilverZorg kennen, moet je Hilversum
kennen. Een korte biografie.

• Van Hilvertsheem naar Hilversum

• Onze hoofddoelstelling
In 2025 zijn we, met onze zorg- en dienstverlening en met
ruimte voor aandacht, van betekenis voor Teun.

• Per thema uit het zorgkompas
Cultuur: In 2025 hebben we een open, gastvrije en veilige cultuur, met aandacht dichtbij, waar
mensen leren en groeien.
Samenwerking: In 2025 hebben we onze positie in Hilversum versterkt. Zijn we zichtbaar en
dichtbij. Werken we in de regio nauw samen met onze partners, waarbij het belang van Teun en
Sam altijd voorop staat.
Ontwikkeling: In 2025 kan Teun echt zichzelf blijven door samenschap met Max en Sam. Groeien
en persoonlijke ontwikkeling is voor iedereen het uitgangspunt. Ieder naar eigen kunnen, in een
inspirerende omgeving.
Vernieuwing: In 2025 hebben we sociale innovatie bereikt door het ontwikkelen en delen van
kennis en vernieuwing. Kijken we in onze zorg- en dienstverlening naar Teun en zijn netwerk vanuit
het welzijnsperspectief en het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Ondersteunen bewezen
technologische concepten voor ICT en domotica onze visie op zorg- en dienstverlening aan Teun en
Sam.
Voldoende inzet: In 2025 is HilverZorg een aantrekkelijke werkgever die gebruikmaakt van
de 8 magneetfactoren van V&VN om Sam te boeien en te binden. Maken we gebruik van
functiedifferentiatie en bieden Sam ruimte om te groeien. Ook groeien we als HilverZorg mee in het
leven van Sam.
Financiën en vastgoed: In 2025 zijn we meegegroeid met de toenemende vraag aan zorg, door
te groeien in het aantal plaatsen, door extra wijkverpleging te bieden en via Volledig Pakket
Thuis. Hebben we een optimale bedrijfsvoering door voldoende rendement, groei in omzet en
een efficiënte ondersteunende dienst. Staat onze facilitaire dienstverlening voor een gezonde
leefomgeving voor Teun en werkomgeving voor Sam.
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Het Gooi is één van de oudste bewoonde streken van Nederland. Voor 1900 was Hilversum het
armste dorp in het Gooi met een slechte volksgezondheid. De naam Hilversum valt terug te dateren
tot 1305 en is een afgeleide van Hilvertsheem, wat betekent ‘woonstede of nederzetting (heem) van
de persoon Hilvert’.

• Spoorweg en seintoestellen

Na de komst van de spoorweg in 1874 vestigden rijke Amsterdammers, zoals de familie
Brennickmeijer (C&A), zich in Hilversum en groeide Hilversum heel snel. Eerst door de groei van
de textielsector. In 1918 opende de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek, waarna experimentele
radiouitzendingen startten.

• Mediapark

Vanaf de bouw van het Mediapark in 1968 was de Nederlandse radio en televisie gehuisvest op
een centrale plek. Sinds het verdwijnen van de grotere industrie is de mediasector de grootste
werkgever van Hilversum. Omdat HilverZorg alleen in Hilversum is gevestigd, is HilverZorg ook één
van de grootste werkgevers in Hilversum.

• Historie van HilverZorg

Wanneer je de historie van HilverZorg overziet, begrijp je waarom de verschillende locaties zo
van elkaar verschillen. Voordat onze huizen onder de naam HilverZorg naar buiten traden hadden
ze vaak een jarenlang verleden als zelfstandig bejaarden- of verpleeghuis. We schetsen je de
geschiedenis van onze huidige locaties, om de koers voor 2025 nog meer in perspectief te plaatsen.

• De Egelantier

Honderd jaar geleden waren er nauwelijks voorzieningen voor ouderen. 70-plussers ontvingen van
de overheid een pensioen van 2 gulden per week. Deze slechte omstandigheden waren er mede de
oorzaak van dat bankdirecteur Benjamin Willem Blijdenstein in oktober 1911 een brief schreef die
de kiem legde voor het oudste bejaardencentrum van Hilversum: De Egelantier.
Als gevolg van vele hindernissen duurde het nog 10 jaar tot De Egelantier op 7 november 1921 werd
geopend. De Egelantier is sinds die tijd 2 keer gesloopt. In 2013 werd het huidige hoofdgebouw
geopend en in 2016 volgden de 86 aanleunwoningen.
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Hilversum, 29 oktober 2025
Beste Hillie,
Je bent misschien verbaasd dat ik je schrijf, maar ik vond dat dat wel eens mocht. We krijgen als
medewerkers van jou regelmatig een pluim, en dat doe ik graag eens terug. Want na al die jaren
ga ik nog steeds met een glimlach naar mijn werk. Dat dat niet vanzelfsprekend is, weet ik maar
al te goed. Want ja, het is een mooi vak, maar je thuis voelen op je werk is daarbij zo belangrijk.
Ik weet nog dat ik voor het eerst bij je kwam. Op stage als 16-jarig meisje. Ik wist nog niets, en
moest even slikken op die eerste, best confronterende werkdagen. Maar de lieve steun en het
begrip van mijn medestudenten en begeleiders in Het Leerhuis maakten dat ik dat durfde te
laten zien. En ook dat ik toch heb doorgezet. Gelukkig maar, want ik zou niet anders meer willen!
Ik zal nooit vergeten hoe we toch konden gourmetten met de bewoners, omdat ik voorstelde dat
we extra vrijwilligers regelden om bewoners te ondersteunen bij het bakken en braden. En ook die
nieuwe hulprobot die we mochten uitproberen was een cadeautje voor ons allen. Die glunderende
gezichten zijn onvergetelijk.
De baan die ik na mijn stage kreeg aangeboden, greep ik dan ook met twee handen aan. Via het
flexteam FIT kon ik ervaring opdoen op alle locaties. Dat pg mij het beste ligt, begreep ik al snel.
Maar ook dat ik nooit uitgeleerd ben. Na de opleiding tot verpleegkundige die ik via jou mocht
doen, kan ik weer heel andere handelingen oppakken. Al blijft de essentie dat ik vooral blij word
van de mensen voor wie ik mag zorgen. En dan vooral de verhalen over hoe ze ooit verliefd
werden, heerlijk.
Misschien duik ik ooit weer de studieboeken in. Meer doen met kwaliteit past wel bij mijn karakter.
Maar ergens ben ik ook nieuwsgierig naar werken in de wijk. Het kan bij jou, dat weet ik. Jij prikkelt
me om me heen te blijven kijken. Ik draag toch ook niet jarenlang dezelfde schoenen? Ik durf
bij jou te leren, omdat fouten maken gewoon mag. Leren gaat met vallen en opstaan en mijn
collega’s snappen dat. Leren doen we met én van elkaar. Dat is een fijn gevoel. Dus wie weet…
Maar eerst moet het thuis in een beetje rustiger vaarwater komen. Dat ik in mijn liefdesleven een
onverwachte keuze maakte, begreep niet iedereen. Soms zat ik er echt doorheen. Maar de open
blik in de gesprekken met HR hielp. Het werd een stapje terug in mijn werkrooster. Zo kreeg ik de
ruimte om hierin een weg te vinden en thuis een nieuwe balans te zoeken. Daar blijf ik je dankbaar
voor. Ik mag zijn wie ik ben, samen met mijn nieuwe vriendin.
Ook al woon ik nu een stukje verder weg, HilverZorg heeft mijn hart gewonnen. Ik ga voorlopig
dan ook echt niet meer weg. HilverZorg kreeg van mij al zilver, maar nu is het goud!
Veel liefs,
Sam

• Carolus

Het St. Carolushuis heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis. In 1926 werd aan de Bosdrift
een klooster gebouwd om onderdak te bieden aan de ‘liefdeszusters’ die vanuit Maastricht naar
Hilversum waren gekomen. In dat klooster startte een ziekenboeg en de verzorging van ‘ouden van
dagen’. In 1956 was de toeloop van bejaarden zó groot geworden, dat gekozen werd voor de bouw
van een nieuw klooster, zodat het hele bestaande huis voor bejaarden kon worden gebruikt. In de
jaren 70 werd het klooster gesloopt en in 1978 was de nieuwbouw klaar. Komende tijd wordt het
opnieuw gesloopt en herbouwd. De planning is dat HilverZorg in 2024 de nieuwbouw betrekt.

• St. Joseph

In 1954 opende het katholieke bejaardencentrum St. Joseph zijn deuren met bejaardenwoningen in
een beschutte sfeer. De bewoners woonden zelfstandig, maar konden gebruikmaken van de centrale
keuken en gezinshulp. Eind jaren 50 woonden er 170 mannen van 75 jaar of ouder. In 2004 ontstond
Woondienstencentrum St. Joseph, gebouwd door Het Gooi en Omstreken samen met de gemeente
Hilversum en zorg- en welzijnspartijen. Daarmee werd op vernieuwende wijze invulling gegeven aan
‘wonen en zorgen’, waarbij de mens (jong en oud) centraal stond.

• Lopes Dias

In 1969 werd door 4 kleine kerkgenootschappen de stichting ‘Het Vierkerkenhuis’ opgericht.
De stichting bouwde huizen voor 65-plussers uit de gemeente Hilversum die rust, verzorging of
verpleging nodig hadden maar in principe nog zelfstandig konden wonen. Het Vierkerkenhuis werd
in 2013 Woondienstencentrum Lopes Dias.

• Nieuw Kerkelanden

Op 6 mei 1971 opende toenmalig minister Roolvink van Sociale Zaken en Volksgezondheid Flat
Kerkelanden. Het verzorgingshuis bood onderdak aan 162 alleenstaande bejaarden en 18 echtparen.
De dakopbouw bood ruimte aan 18 inwonende personeelsleden. De tweede vleugel was de
serviceflat. Het dienstgebouw bevatte onder meer een voor die tijd hypermoderne keuken. In 2016
is Flat Kerkelanden verbouwd tot Nieuw Kerkelanden, woondienstencentrum en expertisecentrum
voor cliënten met korsakov en gerontopsychiatrie.

• Zonnehoeve

In 1985 werd Zonnehoeve op landgoed Zonnestraal gebouwd. Het kwam voort uit het sanatorium
Hoog Laren dat vanaf 1900 op de plek stond van Tergooi Ziekenhuis, locatie Blaricum. Van
een sanatorium had het zich ontwikkeld tot een klein ziekenhuis en in de jaren 80 tot een
verpleeghuis voor ouderen met dementie en terminaal zieken. In 1997 werd het onderdeel van
Stichting HilverZorg. Het ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een centrum voor dementie en
dagbehandeling.

• De KROon

In 2018 opende de KROon. Dit geheel gerenoveerde voormalig KRO-gebouw gebruikt HilverZorg
voor verschillende doeleinden. Een aantal bewoners van de omliggende appartementen krijgt
wijkverpleging van HilverZorg.
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• Augustinushof

In 2018 startte HilverZorg Tijdelijk Thuis in de Augustinushof in Hilversum. De voorziening is speciaal
voor zorg dicht bij huis; tijdelijke, kortdurende zorg en herstelzorg. Naast kortdurende zorg wordt
de locatie tijdelijk gebruikt voor opvang van somatische cliënten van Carolus tijdens de nieuwbouw.
Hiervoor zijn 10 portacabins bijgeplaatst op het voormalig schoolplein.

• Alba

De Alba toren is in 2021 tijdelijk gehuurd om 41 bewoners van Carolus op te vangen gedurende de
sloop en nieuwbouw van Carolus. De locatie is specifiek bestemd voor cliënten met dementie.

Nawoord Theo Schouten (RvT)
D

e oude Grieken zeiden het al: panta rhei. Oftewel: alles is voortdurend in beweging en niets
blijft hetzelfde. Vanuit die gedachte is het goed om je als organisatie eens in de zoveel jaar te
bezinnen op hoe je functioneert, wat er allemaal op je afkomt en hoe je daarmee om wilt gaan.
In 2021 is dat gebeurd en dit visiedocument vormt hiervan het resultaat. Het biedt het fundament
waarop we als HilverZorg de komende 4 jaar verder kunnen bouwen. Alle geledingen binnen
HilverZorg zijn bij de totstandkoming betrokken geweest. Het proces verliep bottom-up, met oog
voor en vanuit de samenleving om ons heen. Er is met enthousiasme aan gewerkt. Het is daarmee
een gedragen document geworden.
In het document worden heldere keuzes gemaakt. Wat mij opvalt is de expliciete focus op Hilversum.
Ons doel is dat mensen thuis in Hilversum zichzelf kunnen blijven en prettig oud kunnen worden.
Wij willen daartoe in alle wijken van Hilversum actief en zichtbaar zijn. Samenwerking met anderen
staat centraal, vooral met partners die in Hilversum bijdragen aan een goed zorgnetwerk. Wij kunnen
en willen slechts beperkt meegroeien met de toenemende vraag naar zorg. We kiezen tegelijkertijd
voor een andere benadering: wij gaan voor liefdevolle zorg met aandacht voor de vraag van de cliënt,
waarbij we niet uitsluitend inzoomen op ziekte en beperkingen. Samen met hun omgeving willen we
cliënten begeleiden en ondersteunen in de verandering die zij in hun leven meemaken. Daarbij willen
we ruimte geven aan de bevlogenheid van onze medewerkers, onder het bezielend leiderschap van
teamleiders en locatiemanagers.
Een visie vaststellen is één, die visie concretiseren is twee. Het gaat dus niet alleen om wat we
met elkaar willen de komende 4 jaar, maar ook wat we met elkaar gaan doen. Bovendien blijft het
altijd nodig om in te spelen op ontwikkelingen die zich onverwacht voordoen en die een grote
impact hebben. Denk maar aan corona. Dit koersplan staat dan ook niet op zichzelf. Het vormt de
basis voor uitvoeringsprogramma’s die per jaar worden vastgesteld. Daarin wordt concreet
aangegeven wát we gaan doen. Bijvoorbeeld hoe we omgaan met onze verschillende locaties en
hoe we onze medewerkers willen opleiden en faciliteren. Het primaat daarvoor ligt bij de raad van
bestuur en het managementteam. Ook hierbij geldt dat die jaarprogramma’s in goede samenspraak
met alle geledingen binnen HilverZorg tot stand moeten komen. Als raad van toezicht hebben wij de
taak om dit te stimuleren en te bewaken. Wij hebben er veel vertrouwen in dat op basis van deze
Koers 2025 – Ruimte voor aandacht hierin de juiste keuzes worden gemaakt en de goede prioriteiten
worden gesteld. Wij wensen iedereen daarbij veel succes!
Theo Schouten
Voorzitter raad van toezicht
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Datum: 2 maart 2022
Koersplan 2025 is opgesteld door het managementteam van HilverZorg.
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Ruimte
voor aandacht

