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WHY 

Pro Senectute, ontstaan vanuit de doelgroep in 1922, is een ouderenzorgorganisatie met 10 

locaties in ons land. De stijlvolle locaties vormen een harmonieuze woon- en zorgomgeving 

waar gelijkgestemde senioren zich herkennen in hun vergelijkbare achtergronden en hun 

gedeelde maatschappelijke en culturele interesses.  

 

HOW 

Bewoners, verwanten en medewerkers voelen zich gezien en gehoord. Bewoners voelen 

zich thuis en ervaren een waardige levensfase, waarin zij zelf – voor zover mogelijk – de 

regie over voeren. Medewerkers en verwanten willen hier graag in participeren en aan 

bijdragen. 

 

WHAT 

In onze sfeervolle en mooi gelegen locaties bieden wij bieden wij persoonlijke dienst- en 

zorgverlening waarbij kwaliteit, waardigheid, goede omgangsvormen en privacy 

vanzelfsprekende elementen zijn. 
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Voorwoord 
 
De beleidsvisie 2015-2018 van Pro Senectute is in het laatste jaar van uitvoering. Vitaliteit van 
bewoners en medewerkers staat hierin centraal. Deze vitaliteit wordt ingezet voor de 
veranderende omgeving, om veerkracht en verbondenheid te genereren en goede kwaliteit 
van zorg en dienstverlening te leveren aan onze bewoners. 
 
Voor u ligt de strategische koers van Pro Senectute voor de jaren 2019-2022. Er is veel 
aandacht besteed aan de totstandkoming van deze koers. Er vinden gesprekken plaats met 
bewoners, medewerkers en toezichthouders. Maar ook met zorgverzekeraars, branche- en 
werkgeversorganisaties, gemeenten en collega-organisaties. 
 
Met de input van demografisch onderzoek en de resultaten van de lopende beleidsvisie 2015-

2018 vindt de vertaling plaats in de strategische doelstellingen 2019-2022 voor Pro Senectute. 

 
De wensen van bewoners van Pro Senectute komen tot uiting in woorden en waarden als 
veiligheid, gastvrijheid, autonomie en regie, respect en keuzevrijheid in welzijn, zorg en 
behandeling waar nodig.  
We leven in een tijdsbestek waarin we met aandacht en liefdevolle zorg voor en door mensen 
het verschil kunnen maken. Nieuwe digitale en technologische mogelijkheden en 
ontwikkelingen in wonen en zorg helpen daarbij. Maar vooral gedreven vanuit onze intrinsieke 
motivatie om er voor te zorgen dat onze bewoners zich thuis voelen en elke dag weer een 
mooie dag ervaren. 
 
Veerkracht, verbondenheid en verwondering zijn belangrijke kernwaarden bij Pro Senectute. 
Deze waarden inspireren ons in onze maatschappelijke opdracht. Pro Senectute wil zich ook 
de komende jaren 2019-2022 met haar unieke opdracht aan gelijkgestemde ouderen blijven 
positioneren en profileren in de ouderenzorg omgeving.  
 
Wij doen dit onder het motto: ‘Gezien en Gehoord worden’. Bewoners, verwanten en 
medewerkers voelen zich bij Pro Senectute gezien en gehoord. Bewoners regisseren en 
ervaren een waardige levensfase. Medewerkers en verwanten willen hier graag in participeren 
en aan bijdragen. 
 
Wij zien er naar uit om samen met u te bouwen aan een mooie toekomst! 
 
 
Nyncke Bouma en Rein Souwerbren 
Raad van Bestuur 
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Uitgangspunten en belofte 
 

Pro Senectute, opgericht in 1922 vanuit de doelgroep gelijkgestemde senioren, heeft 10 
sfeervolle locaties in ons land. Locaties waar de ontwikkelde bewoners harmonieus met elkaar 
kunnen wonen en elkaar vinden in hun vergelijkbare achtergronden en interesses.   
 
Medewerkers zorgen ervoor dat bewoners op persoonlijke en gastvrije wijze zorg en diensten 
ontvangen. Bewoners zijn over het algemeen hoog opgeleid en sterk ontwikkeld. Zij hebben 
veelal een brede maatschappelijke en culturele belangstelling. De vergelijkbare levensstijl van 
bewoners, respectvolle omgangsvormen met aandacht voor privacy, zijn belangrijke bindende 
factoren voor de harmonieuze woonomgeving. 
 
Mensen die ervoor kiezen om bij Pro Senectute te wonen, zijn sterk in het voeren van de eigen 
regie. Ze nemen verantwoordelijkheid voor hun gezondheid en welbevinden. Zij weten wat ze 
willen en vragen om ondersteuning daarbij en realisatie daarvan. Medewerkers van Pro 
Senectute combineren professionaliteit met gastvrijheid en klantgerichtheid om dit vorm te 
geven. De vragen en wensen van de bewoner staan centraal. Dat betekent dat we met respect 
en aandacht omgaan met de vragen en wensen van de bewoners. In haar zorg- en 
dienstverlening streeft Pro Senectute ernaar om bewoners zoveel mogelijk een woon- en 
zorgcontinuüm te bieden.  
 
Pro Senectute staat achter het gezondheidsconcept van Machteld Huber; van 'gezondheid als 
afwezigheid van ziekte' naar 'positieve gezondheid’. Gezondheid is het vermogen om je aan 
te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele 
uitdagingen van het leven.  
 
Pro Senectute is een vitale organisatie waarin gastvrijheid een rode draad is. Met veerkracht, 
verbondenheid en verwondering als onderscheidende kernwaarden.  

 Veerkracht gaat over het flexibel kunnen omgaan met in- en externe veranderingen.  

 Verbondenheid is de kracht om met elkaar de uitdagingen aan te gaan en van elkaar te 
leren en de persoonlijke verbinding te versterken met onze bewoners.  

 Verwondering gaat over nieuwsgierigheid, het stellen van vragen, wat maakt mensen 
initiatiefrijk en creatief.  

 
Pro Senectute wil zoveel mogelijk waarde toevoegen aan de levensfase waarin haar bewoners 
zich bevinden. Daarbij hanteert Pro Senectute haar klantbelofte als leidraad:  

Bewoners, verwanten en medewerkers voelen zich bij Pro Senectute  

Gezien en Gehoord. 

 

Bewoners ervaren een waardige levensfase waar zij, op eigen kunnen, zelf de regie 

over voeren. 
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Gezien en Gehoord worden 
 

Het is soms bijna onzichtbaar aanwezig, ons verlangen naar erkenning. We hebben allemaal 

een sterk verlangen om gezien en gehoord te worden door de mensen om ons heen, om 

betekenis te hebben in een groter geheel. ‘Er nog toe doen’ is een veel gehoorde term 

daarvoor. De Amerikaanse psycholoog Maslow beschouwde het als één van de 

basisbehoeftes waarmee we allemaal geboren worden.  

We willen er toe doen. 

Pro Senectute wil een organisatie zijn waar bewoners er toe doen en zich thuis voelen, waar 
medewerkers graag werken en waarin verwanten en vrijwilligers vanuit vertrouwen en 
betrokkenheid participeren. 
 
Bewoners worden gezien in de positieve leefomgeving die terug te vinden is in alle locaties 

van Pro Senectute. We weten wat onze bewoners drijft en hebben aandacht voor hun welzijn, 

de wensen en de zorg die ze nodig hebben. We trekken samen op met de omgeving van onze 

bewoners. Met verwanten en mantelzorgers, met medewerkers en andere betrokkenen. Ook 

hun drijfveren en behoeften zijn belangrijk en worden bij Pro Senectute gezien en gehoord.  

Ontmoetingen tussen bewoners onderling en tussen bewoners met hun verwanten, met 

medewerkers en samen met anderen wordt gestimuleerd. De vereniging Pro Senectute draagt 

actief bij aan het mogelijk maken van deze ontmoetingen. Pro Senectute creëert met liefde 

een zichtbare omgeving met mooie beelden in prettige omgevingen. Pro Senectute maakt het 

mogelijk dat er ontmoetingen zijn waarin mensen gehoord worden. Letterlijk in de onderlinge 

relaties en in de creatie van kunstzinnige ontmoetingen en het kunnen luisteren naar mooie 

muziek.  

Vanuit onze kernwaarden en beloften aan onze bewoners en medewerkers willen we de 

komende jaren onze focus verbreden. Met focus op welzijn, op het wonen met service bij Pro 

Senectute, maar zeker ook met oog voor de benodigde zorg. De verpleeghuiszorg is van 

oudsher gericht op de dagelijkse zorg voor de cliënt. Voor vraagstukken rond zingeving - al 

dan niet in relatie tot het toekomstperspectief - van onze bewoners is minder tijd. Het kan 

leiden tot een weinig proactieve benadering van belangrijke vraagstukken zoals overgang van 

thuis naar een woonomgeving of een verpleeghuisplaats. Vroegtijdig en op de juiste manier 

met de bewoner en verwanten in gesprek gaan kan de beleving van kwaliteit van wonen en 

zorg versterken. Het kan daarnaast ook spanningen tussen de bewoners, verwanten en 

medewerkers voorkomen. Het geeft meer het gevoel ‘er samen voor te staan’; een ieder wordt 

gezien en gehoord.  
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Ambities 2019 - 2022 
Onze ambities voor de koersperiode 2019-2022 zijn helder en hierbij beknopt weergegeven. 

Jaarlijks werken we onze strategische koers uit in een jaarplan met begroting waarmee we 

cyclisch en transparant aan onze doelen en resultaten werken.  

 

Doelgroep 
Pro Senectute blijft zich inzetten voor de groeiende groep senioren die in hun laatste 

levensfase de stap willen maken naar een harmonieuze woonomgeving waarin zij zich thuis 

kunnen voelen. Pro Senectute weet deze groep te boeien en te binden met -onder meer- een 

actief Vriendenbeleid. In 2019-2022 zetten we nadrukkelijk in op het onderzoeken en 

inventariseren van wensen en verwachtingen en nemen we een actieve houding aan ten 

opzichte van potentiële bewoners. Het onderscheidend karakter van Pro Senectute en de 

hieraan verbonden identiteit werken we verder uit.  

Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het bieden van persoonlijke dienst- en zorgverlening al 

startende bij vraagstukken van Vrienden in de eigen 

woonomgeving. Maar kan ook in een service omgeving 

van een Pro Senectute locatie, waar bewoners in eigen 

regie en in een omgeving met gelijkgestemden wonen. 

Wanneer de zorgvraag stijgt brengen we de zorg naar 

de bewoner. We streven ernaar om ook zorg te mogen 

bieden bij een waardig afscheid in een palliatieve 

zorgomgeving. 

 

Wonen, welzijn en zorg 
We bieden huisvesting, diensten, service en zorg aan senioren, gebaseerd op hun wensen of 

op basis van wat er nodig is. Deze voorzieningen zijn levensloopbestendig.  

We ontwikkelen zo mogelijk een service omgeving waar mensen bij Pro Senectute kunnen 

wonen op die plaatsen waar we in onze huidige omgeving het woon-zorgcontinuüm nog niet 

optimaal bedienen. Zelfstandig wonen is hierbij ons uitgangspunt. De dienstverlening kan 

worden uitgebreid met welzijnsdiensten, huishoudelijke diensten, dagbestedings-

mogelijkheden, begeleiding etc. in die zin dat het 

continuüm wordt geoptimaliseerd. We zoeken 

samenwerking met anderen, onderzoeken 

private initiatieven en vrijwilligersgroepen. We 

gaan op zoek naar financieringsbronnen die 

hierbij passen. We maken actief gebruik van 

slimme eigentijdse oplossingen - zoals domotica 

- in de woon- en zorgomgeving.  

 

Marktsegment, regionale spreiding en omvang 
Pro Senectute opereert - ruim - boven de sociale huurgrens voor het wonen en binnen de 

kaders van de Wet Langdurige Zorg. We willen aantrekkelijk zijn voor onze doelgroep op basis 

van een bovengemiddelde infrastructuur. Onze huurprijzen zijn ver onder het gemiddelde 

prijsniveau van private aanbieders, die aan de bovenkant van de markt opereren. Voor een 

robuuste bedrijfsvoering en beleidsondersteuning in eigen huis is meer volume wenselijk. 

Onze doelgroep groeit en we groeien waar mogelijk met de vraagontwikkeling mee.  
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We bouwen door aan de optimalisering van het woon- en 

zorgcontinuüm op de locaties waar we nu actief zijn. Dit doen we door 

zelf te bouwen. Maar dit doen we ook door samenwerking met 

anderen. 
We onderzoeken ‘witte vlekken’ op de kaart en bekijken 

mogelijkheden voor uitbreiding van locaties op basis van 

demografische ontwikkelingen in kansrijke regio’s. 

 

Samenwerking 
Pro Senectute zoekt samenwerking omdat we samen meer kunnen dan alleen. We zijn veelal 

een niche speler in de regio’s waar we actief zijn. In partnerschap samenwerken vergroot onze 

mogelijkheden om mee te kunnen doen in de regio’s waarin we ons met onze unieke doelgroep 

onderscheiden van andere aanbieders. 

Deze samenwerking kan worden aangegaan met veel verschillende partijen, zoals collega 

zorgorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties, zorgverzekeraars, beleggers, 

gemeenten en vele anderen. 

 

Onderscheidend 
Pro Senectute is een vitale organisatie waarin gastvrijheid een rode draad is. Met veerkracht, 

verbondenheid en verwondering als kernwaarden.  

Pro Senectute wil zoveel mogelijk waarde toevoegen voor haar bewoners in de levensfase 

waarin zij zich bevinden. Met onze klantbelofte zeggen we dat bewoners, verwanten en 

medewerkers zich gezien en gehoord voelen. We creëren hiervoor een omgeving waarin de 

bewoners, op geleide van wat zij kunnen, zelf regie voeren. Doelstelling hierbij is dat bewoners 

een waardig en zinvol leven ervaren. We zijn persoonlijk in contact en organiseren contact met 

verwanten. We werken aan een klimaat waar medewerkers zelf in regie zijn in de organisatie 

van hun werk en kwaliteit van de dienst- en zorgverlening. 

Dat is Pro Senectute. Zo willen wij gezien worden en zo laten wij 

ons zien.  

Mogelijkheden waarmaken, niet alleen voor onze bewoners, maar 

ook voor en met onze medewerkers, en samen met onze partners. 

Dat is onze drive. Daar doen we het voor.  

Dat kan alleen als er een duidelijke identiteit is. Daarom is een scherpe positionering en 

profilering van ons onderscheidend vermogen van belang.  

Onze gastvrijheid en onze onderscheidende kenmerken zijn zichtbaar en meetbaar in alle 

woon- en zorglocaties voor bewoners. Ieder kwartaal delen en publiceren we goede 

voorbeelden intern en extern op onze onderscheidende huisvesting, onderscheidende inzet 

van medewerkers, bijzondere bijeenkomsten en de waardering van bewoners en verwanten. 

 

Bewoners leveren waar mogelijk een actieve bijdrage aan het zichtbaar maken van het 

onderscheidend vermogen van Pro Senectute, niet alleen voor toekomstige bewoners maar 

ook voor toekomstige medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. Vitaliteit, eigen regie en de winst 

van een ‘sterk merk’ vertaalt zich in ons personeelsbeleid en maakt dat Pro Senectute een 

aantrekkelijke werkgeversmerk is voor bestaande en nieuwe medewerkers.  
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Vastgoed 
Vastgoed is belangrijk voor Pro Senectute. Een aantal locaties bevinden zich in bosrijke 

landschapsomgevingen. In Amsterdam en Den Haag hebben onze locaties een prachtige 

stadse uitstraling en zijn dichtbij voorzieningen zoals het concertgebouw en de 

stadschouwburg. 

We werken samen met externe partijen in de vastgoedmarkt aan de doorontwikkeling van 

huisvesting die ons helpt in het waarmaken van onze missie en visie. We zoeken actief naar 

vastgoed en partners met wie we ons woon- en zorgcontinuüms vorm kunnen geven en uit 

kunnen breiden.  

Vermogenspositie 
Pro Senectute kent een gezonde vermogenspositie. Deze behouden is ook het uitgangspunt 

voor de toekomst. Om groei zo gezond mogelijk te maken, onderzoeken we de mogelijkheid 

om gericht samen te werken met vergelijkbare organisaties, (vastgoed) beleggers en 

financiers. 

Interne Organisatie 
We bouwen aan een personeelsbestand dat voldoet aan de eisen van de tijd. We realiseren 

een opleidingsbeleid dat past bij onze strategische doelstellingen en ons aantrekkelijk maakt 

voor huidige en potentiële medewerkers. We delen actief kennis binnen en buiten de 

organisatie. 

 

 

 

De accenten liggen - net als bij de bewoners - ook voor medewerkers op eigen regie in de 

werkzaamheden. Deze eigen regie draagt bij aan het welzijn van onze bewoners. We 

stimuleren een leiderschapsstijl die het bereiken van onze doelen ondersteunt. 

 

 

 


