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uitgangspunt voor dit jaarplan

ONZE KERNWAARDEN:  
WEGWIJZERS VOOR ONS GEDRAG

Verbondenheid
Samen gaan we uitdagingen aan, 

leren we van elkaar en zoeken we 

de persoonlijke verbinding.

Verwondering
We zijn nieuwsgierig 

en stellen vragen.

Onze visie:  
gezien en gehoord worden

Pro Senectute is een 
zorgorganisatie...

...waar gelijkgestemde senioren

zich thuis voelen; 

...waar medewerkers

graag werken; 

...waar verwanten en

vrijwilligers vanuit vertrouwen 

en betrokkenheid participeren.

Veerkracht
We gaan flexibel om 

met veranderingen.



Waarde creëren voor bewoners

Samenwerken en samen leren
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DE ESSENTIE VAN ONS HANDELEN
Bij Pro Senectute gaat het om gezien  

en gehoord worden. Alleen door goed  

te kijken en te luisteren naar bewoners,  

kunnen we ze echt zien en horen.  

Door de juiste vragen te stellen en in  

het antwoord ook te horen wat niet  

wordt gezegd, leren we ze echt kennen  

en begrijpen. En vanuit die verbinding 

leren bewoners ons hoe wij het meest  

voor hen kunnen betekenen. Dat doen  

we samen met veerkracht en verwondering 

en vooral oog en oor voor de mens  

in iedere fase van zijn leven.



Net als in 2021 richten we ons in 2022 op de 

kwaliteit van zorg en dienstverlening. Voor 

2022 hebben we een viertal focusgebieden 

benoemd die onze volle aandacht krijgen.

• Meer persoonsgerichte zorg

• Aandacht voor veilige zorg en  

veilig wonen

• Nog beter samenwerken en samen leren

• Bouwen aan de juiste personeels

samenstelling

Onze focus voor 2022

Nog beter  
samenwerken en 

samen leren

Bouwen aan de 
juiste personeels

samenstelling

Meer 
persoons
gerichte zorg

Aandacht voor  
veilige zorg en  

veilig wonen



Meer persoonsgerichte zorg

ONZE INZET VOOR PERSOONSGERICHTE ZORG IN 2022

Lessen in dialoog met  
bewoners en naasten
80% van alle medewerkers heeft 

eind 2022 lessen over gespreks

technieken gevolgd.

Ontwikkeling visie op voeding
Maaltijden vormen een belangrijk deel 

van de dag. In 2022 ontwikkelen we 

dan ook een visie op voeding.

Betere informatievoorziening  
voor nieuwe bewoners
Nieuwe bewoners krijgen juiste  

en complete informatie wanneer 

zij bij ons komen wonen. 

Bij Pro Senectute zwaaien bewoners de 

scepter over hun eigen leven. Daarom 

horen we graag van hen en hun naasten 

over hun voorgeschiedenis, hun wensen 

en behoeften. Zo kunnen wij hen het beste 

begeleiden. Door onze zorgverlening 

hierop af te stemmen, zorgen we ervoor 

dat zij op een geheel eigen en waardige 

manier ouder worden.

VISIE



VISIE
Pro Senectute staat voor veilige zorg  

en een veilige woonomgeving.  

Een permanente leercyclus is daarbij 

essentieel. We zorgen ervoor dat mede

werkers op de hoogte zijn van richtlijnen, 

procedures en protocollen, breiden hun 

deskundigheid uit en investeren in de 

multidisciplinaire samenwerking.

ONZE INZET VOOR VEILIGE ZORG  
EN VEILIG WONEN IN 2022

Aandacht voor veilige zorg en veilig wonen

Infectiepreventie en medicatieveiligheid op orde
De implementatie van MIC (incidentenmelding),  

dossiervoering, MDO en triage is eind 2022 afgerond.

Handelen conform Wet zorg en dwang
Begin 2022 houden we een interne audit.  

De verbeteradviezen daaruit voeren we door.

Vervanging bewonersalarmering op vier locaties
De zorgtechnologie is straks overal conform visie. 

Deze zorgtechnologie draagt er aan bij dat bewoners 

leven in zoveel mogelijk vrijheid en het ondersteunt 

medewerkers in hun dagelijkse werkzaamheden.

Verbeteren van de  
facilitaire organisatie
We investeren in BHV, 

schoonmaak, legionella

beheersing en HACCP 

trainingen.



VISIE

Nog beter samenwerken en samen leren

ONZE INZET VOOR SAMENWERKEN  
EN SAMEN LEREN IN 2022

Goed samenwerken met collega’s,  

bewoners en naasten begint met kijken en  

luisteren naar wat de ander zegt, vragen 

stellen en ook horen wat de ander niet zegt.  

Door teams samen te laten leren en het 

geleerde onder begeleiding in de praktijk 

toe te passen, tillen we de samenwerking 

en onze zorg en dienstverlening naar een 

hoger plan. Van weten naar doen!

Focus op drie leerthema’s
In 2022 staan drie leerthema’s centraal: 

‘methodisch werken en ONS’, ‘dementie 

en de Wet zorg en dwang’ en ‘zorg en 

technologie’. We stemmen de planning 

af op de behoefte van de locatie en teams.

Incompany opleiden
We gaan door met het incompany opleiden 

van medewerkers. De nadruk ligt op leren  

in de praktijk. Naast de studenten leiden  

we ook de werkbegeleiders op om hun  

rol zo goed mogelijk te vervullen.

Methodisch werken aan kwaliteit
Elk team en elke locatie werkt aan  

verbetering van de kwaliteit van zorg. 

Dat gebeurt onder meer met het kwali

teitmeetinstrument en interne audits, 

onder meer op het gebied van de Wet 

zorg en dwang, triage en mondzorg.



Bouwen aan de juiste personeelssamenstelling

ONZE INZET VOOR VOLDOENDE DESKUNDIGE  
MEDEWERKERS IN 2022

Uitgebreide verzuimpreventie
We bevorderen de gezondheid 

van medewerkers en krijgen het 

verzuimpercentage onder het 

branchegemiddelde.

Welkom heten van nieuwe 
medewerkers
We zetten in op een betere 

onboarding, zodat nieuwe 

collega’s zich snel thuis  

voelen binnen Pro Senectute.

Pro Senectute stelt alles in het werk om 

voldoende deskundige medewerkers 

beschikbaar te hebben. Zij zijn essentieel 

om persoonsgerichte en veilige zorg  

en dienstverlening te leveren, om de  

afspraken uit het zorgleefplan na te 

komen en om als organisatie te blijven 

leren en verbeteren.

Roosteren vanuit visie  
op zorg
Bij het samenstellen van 

de roosters geldt onze visie 

op zorg als uitgangspunt. 

Roosters zijn eerlijk en voor

spelbaar en bieden rust en 

zekerheid. Voor medewerkers 

én voor de bewoners.

VISIE



1922-2022

100Naast alle inspanningen om onze zorg en dienstverlening nog verder te  

verbeteren, besteden we in 2022 ook aandacht aan een bijzondere mijlpaal.  

Pro Senectute bestaat op maandag 13 juni 2022 100 jaar. 

We hebben echt iets te vieren; het bewijs dat we een eeuw waardevolle huisvesting, 

zorg en dienstverlening bieden aan gelijkgestemde senioren in en op prachtige locaties. 

Onze organisatie doet ertoe! We hebben gezamenlijk geschiedenis geschreven. 

We vieren dit jubileum op een feestelijke wijze.

100 JAAR PRO SENECTUTE 



Wil je meer weten over onze plannen voor 2022?  

Heb je specifieke vragen over onderwerpen uit dit jaarplan?  

Bespreek deze dan met je leidinggevende.

Het jaarplan 2022 is samengesteld door lijn en staf van Pro Senectute. Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad waren daarbij betrokken.
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MEER INFORMATIE?


