
 Intensief en complex
Cliënten die intramurale zorg nodig hebben van De 
Haardstee vragen intensievere en meer verschillende  
vormen van begeleiding, ondersteuning en dagbeste-
ding dan de cliënten die een jaar of 5 geleden aange-
meld werden voor intramurale zorg. De cliënten hebben 
complexer gedrag en hebben een zwaardere indicatie  
dan voorheen. Cliënten die zelfstandig wonen en onder-
steuning, begeleiding en dagbesteding vragen, hebben 
vragen op meer gebieden dan vroeger en GGZ proble-
matiek is hier eigenlijk altijd onderdeel van. Deze trend 
gaat zich verder doorzetten de komende jaren.

 Krappe budgetten en 
 extramuraliseren van zorg
Het budget voor zorg staat onder druk in Nederland. 
Dit geldt ook het budget van De Haardstee. Het aantal 
mensen dat om hulp vraagt stijgt, de wachtlijsten ne-
men toe en de beschikbare middelen nemen af. Van 
zorgaanbieders wordt gevraagd te zoeken naar manie-
ren om zorg efficiënter en waar mogelijk goedkoper te 
organiseren.
Scheiden van wonen en zorg en een uitstroom van 
intramurale naar extramurale zorg worden gezien als 
oplossingen voor krappe budgetten en wachtlijsten. 
Tegelijkertijd is krapte op de woningmarkt een feit en zit 
dat scheiden wonen en zorg en uitstroom naar extra-
murale zorg in de weg. Van zorgpartijen worden vanuit 
de inhoud gedreven concepten gevraagd die verder ex-
tramuraliseren van zorg dichterbij brengen.

 Dagbesteding in vorm van  
 participatietraject en met  
 maatschappelijke meerwaarde
Dagbesteding die nu gefinancierd is en gebruikt wordt als 
invulling van tijd zal gaan verdwijnen. Waar het invulling 
van tijd betreft zal dit gefinancierd dienen te worden uit 
het reguliere zorgbudget. Daar waar dagbesteding een 
maatschappelijke meerwaarde heeft, extramuraliseren 
van zorg versterkt, of  onderdeel is van participatie- 
trajecten gericht op het verkrijgen van een betaalde of 
vrijwilligersbaan zal financiering naar verwachting wel 

beschikbaar blijven. Zorgorganisaties zullen aanvullende 
financiering moeten zoeken in ‘derde geldstromen’ om 
dagbesteding te kunnen blijven organiseren.

 Krapte op de arbeidsmarkt
Zorgmedewerkers vinden en vast houden is dé uitda-
ging in Nederland. Er is nu al een te kort aan medewer-
kers voor de zorg en deze schaarste neemt de komende 
jaren verder toe.

 Samenwerken
Samenwerken om zorg te leveren is het adagium. Goed 
afgestemde en doelmatige zorg vraagt om hoogwaardige 
casusregie naar binnen en naar buiten. Samenwerken met 
het ‘voorveld’ (mantelzorg, welzijn, vrijwilligers, wijken en 
buurten) en samenwerken met specialisten (GGZ, jeugd, 
ouderenzorg, wijkverpleging, huisarts) worden cruciaal om 
verschil te blijven maken voor onze cliënten.

Samenwerken met ‘concullega’s’ in aanbestedings-
trajecten is voor De Haardstee onvermijdelijk om in de 
toekomst WMO zorg te kunnen blijven leveren. En ook 
is samenwerken met aanpalende velden zoals woning-
corporaties en bedrijven bijvoorbeeld op het gebied van 
zorgtechnologie, nodig om van meerwaarde te kunnen 
zijn voor onze cliënten. 

 IT en zorgtechnologie
Goede I(C)T en zorgtechnologie zijn onmisbaar om als 
zorgorganisatie ‘realtime’ te beschikken over de juiste 
informatie, om efficiënt en goed overdraagbaar werk te 
leveren als professional, en om cliënten en mede- 
werkers tijd en plaats-onafhankelijk met elkaar in  
verbinding te laten zijn. 

 Intensief en complex
Een deel van onze woonvoorzieningen zijn gericht op cliën-
ten met hoge indicaties waarbij het accent ligt op stabiliteit, 
veiligheid en welzijn en gezondheid. Een ander deel is in-
houd-gedreven gericht op ontwikkeling van de client waar-
mee we sturen op doorstroom van intramurale naar extra-
murale zorg. We zijn in staat om de verzwaring van zorg te 
‘handelen’ en de ketenpartners die nodig zijn voor integrale 
zorg hierin aan onze zijde te krijgen doordat we in kennis en 
vaardigheden hierop geschoold zijn. Waar kinderen inwo-
nen zijn we in staat de opvoeding deskundig te begeleiden 
en de veiligheid en ontwikkeling van het kind te borgen. 
Waar cliënten in onze woonvoorzieningen willen samenwo-
nen zijn wij in staat dit te faciliteren en begeleiden. De extra-
murale zorg is gericht op realistische zelfredzaamheid van 
de client waarbij regie nemen in de ketensamenwerking en 
samenwerken met het netwerk van de client centraal staan.

 Krappe budgetten en  
 extramuraliseren van zorg
Onze overhead zal verder teruggebracht moeten worden 
om onze zorg betaalbaar te blijven organiseren. Een groter 
deel van onze huidige intramurale zorg wordt straks gele-
verd middels VPT en Beschut Wonen. Hiermee lopen we 
voorop in het scheiden van wonen en zorg.

 Dagbesteding in vorm van  
 participatietraject en met  
 maatschappelijke meerwaarde
Onze dagbesteding is nog meer arbeidsmatig en gericht 
op het voorbereiden op een vrijwilligersbaan of betaalde 
baan. Hiertoe gaan we verbinding aan met participatie- 
en leer/werkbedrijven om een kansen te creëren voor 
onze cliënten op een vrijwilligersbaan of betaalde baan. 
Daar waar we maatschappelijke meerwaarde hebben 
doordat cliënten  bijvoorbeeld vanuit locaties een bij-
drage te leveren in leefbaarheid van buurten en wijken 
zullen we dit vertalen naar een financieringsmodel. Daar 
waar we met dagbesteding verder kunnen ontwikkelen in 
commerciële activiteiten zal onze aanspraak op zorgbud-
getten kunnen afnemen. Dagbesteding op locatie is van-
uit de reguliere indicaties te financieren en organiseren.

 Krapte op de arbeidsmarkt
Onze medewerkers werken graag bij De Haardstee 
omdat ze hier zelf regie kunnen nemen op hun werk, 
hun ontwikkeling en hun functioneren. Zelforganisatie 
is hierbij ons uitgangspunt. We zijn klein en herkenbaar 
naar binnen en naar buiten en slagvaardig voor onze  
cliënten en omgeving. We zijn een plek waar je kan en 
mag leren. Persoonlijke ontwikkeling en leergierigheid 
is wat ons drijft. Er is budget voor scholing van BBL tot 
HBO en van individueel tot teamgericht. Mensen uit 
Leiden en omgeving die in de zorg willen werken willen 
graag bij De Haardstee komen en blijven werken.

 Samenwerken
We zijn specialíst in het begeleiden van mensen met een 
licht verstandelijke beperking en/of chronisch psychi-
atrische aandoening en het regisseren van de zorg die 
voor hen nodig is. We organiseren onze zorg sámen met 
onze ketenpartners omdat we niet alle (gespecialiseerde) 
zorg zelf in huis hoeven te hebben. Onze ketenpartners 
werken graag met De Haardstee want wij hebben bege-
leiden tot specialiteit gemaakt waar graag mee wordt 
samengewerkt. De Persoonlijk Begeleider is dé spil in de 
te leveren zorg van de Haardstee aan cliënten, naar bin-
nen en naar buiten toe. De Persoonlijk Begeleider is HBO 
geschoold omdat de verzwaring van de doelgroep en het 
regie nemen op de zorg aan cliënten dit van ons vraagt. 

Naast samenwerken met andere partijen rondom onze 
cliënten werken we in aanbestedingen WMO samen met 
andere partijen als een netwerkorganisatie die samen 
aanbesteedt. Niet alleen omdat we dit als meerwaarde 
zien, maar ook omdat we hierin geen keuze hebben.

 IT en zorgtechnologie
We ontwikkelen (samen met anderen) en/of gebruiken apps 
die cliënten en medewerkers helpen zicht te hebben op 
ontwikkeling en op welzijn en welbevinden van de client en 
we gebruiken ons clientvolgsysteem om onze zorg volgbaar 
en overdraagbaar te maken. Onze I(C)T helpt ons in onze 
zorg en bedrijfsvoering om in control te zijn en te blijven.

Wat staat ons te wachten? Wat staat ons te doen?


