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Voorwoord 
 
Na een lange periode waar de coronapandemie het leven bij Eilandzorg in de greep hield is het tijd 
om weer vooruit te kijken. 
Nederland vergrijst verder, en de behoefte aan verpleeghuiszorg zal vervolgens alleen maar 
toenemen. Ook zal er een stijgende vraag zijn naar zorg in de thuissituatie, en naar concepten tussen 
de zorg thuis en het wonen in een verpleeghuis in. Daarbij is het overheidsbeleid al langere tijd 
gericht op extramuralisering van de zorg; zorg die bij voorkeur buiten de muren van een instelling 
(extramuraal) geleverd wordt. Met de stelselherziening in 2015, waarbij de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ), haar intrede deden, is dit beleid verder 
doorgezet. Mensen worden geacht zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen en blijven wonen. 
 
Niemand weet wat de toekomst brengt; dat hebben we meer dan ook ervaren met de 
coronapandemie. Evengoed moeten we focus hebben, zodat we onze cliënten de zorg en 
ondersteuning kunnen bieden, die zij vragen en nodig hebben. Onze medewerkers leveren hier de 
belangrijkste bijdrage aan; medewerkers die schaarser worden in de toekomst, terwijl we met de 
groeiende groep ouderen ook een toenemende zorgvraag verwachten. De ondersteuning van 
mantelzorgers en vrijwilligers is daarbij niet meer weg te denken. 
 
In deze strategische notitie 2021-2025 beschrijft Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland, hierna 
Eilandzorg, waar zij staat, welke ambitie zij heeft en hoe zij zich verder wil ontwikkelen, vanuit haar 
visie “de Bedoeling” waarbij de cliënt bepaalt hoe de zorgverlening in zijn/haar leven georganiseerd 
wordt; persoonlijk en heel gewoon.  
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Interne omgeving 
 

Eilandzorg in het kort 
 
Eilandzorg is een relatief kleine, maar brede, zorgorganisatie op Schouwen-Duiveland.  
Bij Eilandzorg werken we vanuit “de Bedoeling”. De kwaliteit van leven staat voorop. De cliënt 
behoudt de regie over het eigen leven, de zorg is aanvullend. De cliënt bepaalt bij Eilandzorg zelf hoe 
de zorgverlening in zijn/haar leven georganiseerd wordt.  
 
In Zierikzee levert Eilandzorg 24-uurszorg op locatie De Wieken en in Mitt Hem. Hier wonen cliënten 
die afkomstig zijn van Schouwen-Duiveland, maar ook van ver daarbuiten. Als men kiest voor De 
Wieken, kiest men voor kleinschaligheid, gezelligheid én voor de locatie; De Wieken ligt middenin 
het centrum van Zierikzee en in 2020 is een forse renovatie afgerond. De Wieken is hierdoor een 
“moderne” zorglocatie geworden, van alle gemakken voorzien.  
Mitt Hem is een ruim appartementencomplex uit 2014 en ligt nabij het centrum, in een mooie 
groene omgeving. Het eveneens moderne en ruime appartementencomplex ’t Nieuwe Vrije, ook 
nabij het centrum van Zierikzee, wordt door cliënten van Eilandzorg die thuiszorg ontvangen, 
zelfstandig gehuurd. 
Daarnaast levert Eilandzorg zorg in de wijken op Schouwen-Duiveland, en zijn er veel cliënten die 
huishoudelijke hulp en begeleiding ontvangen vanuit de WMO. 
 
 

Missie & Visie 
 
Bij Eilandzorg staat kwaliteit van leven voorop. De cliënt behoudt de regie over het eigen leven, de 
zorg is aanvullend. De cliënt bepaalt bij Eilandzorg zelf hoe de zorgverlening in zijn/haar leven 
georganiseerd wordt. 
Deze cliëntgerichte aanpak is mogelijk omdat Eilandzorg werkt met deskundige en loyale 
medewerkers. Mensen met liefde voor het vak. Door de kleine zelfstandig werkende teams, zijn 
cliënten verzekerd van individuele aandacht. Gewoon, en heel persoonlijk. 
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Eilandzorg in cijfers 2020 
 

Cliënten in zorg 
  62 cliënten met behandeling specialist ouderengeneeskunde vanuit de Wet Langdurige Zorg 

(WLZ) 
  22 cliënten met de huisarts als behandelaar vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) 
105 cliënten in zorg thuis vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW) 
198 cliënten Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
 
 

Medewerkers en vrijwilligers 
279 medewerkers; 98,4 fte 
  36 stagiaires; niet in loondienst 
108 vrijwilligers 
 
 

Opbrengsten 
7,6 Miljoen euro zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning  90% 
0,4 subsidies          5% 
0,4 overige bedrijfsopbrengsten         5% 
 
Waarvan: 
5,1 Miljoen Wet Langdurige zorg      61% 
1,0 Miljoen Wijkverpleging       12 % 
0,6 Miljoen WMO          7 % 
0,1 Subsidies en overige opbrengsten       1 % 
0,8 Zorggerelateerde Coronacompensatie     10 % 
0,8 Overige, niet zorggerelateerde opbrengsten    10 % 
 
 

Kosten 
6,2 Personeelskosten       73% 
0,1 Afschrijvingen          2% 
2,0 Overige bedrijfskosten       23% 
0,1 Bedrijfsresultaat         2 % 
 
Zowel het weerstandsvermogen als de solvabiliteit liggen ruimschoots boven de grens die financieel 
als gezond genoemd kan worden.  
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Locaties 
 

De Wieken 
Verpleeg- en verzorgingshuis, Kleinschalig wonen, Palliatieve zorg, Huren met Zorg, 
Wijkverpleging, Zorg vanuit WMO. 
De Wieken is een gehuurde locatie van Woonzorg Nederland, en voldoet sinds de afronding van de 
renovatie in 2020 op dit moment aan de moderne eisen van deze tijd. Zo zijn er ruime badkamers en 
is het pand voorzien van domotica. 
Met Woonzorg zal regelmatig gemonitord worden in hoeverre de huisvesting blijft voldoen aan de 
huidige en toekomstige wensen van haar bewoners. 
 

Aanleunwoningen de Wieken 
Eilandzorg heeft met Woonzorg Nederland toewijzings-afspraken voor de inhuizing van bewoners 
met een zorgvraag voor een deel van de aanleunwoningen.  
 

Mitt Hem  
Huren met Zorg, Palliatieve Zorg, Wijkverpleging, Zorg vanuit WMO. 
Locatie Mitt Hem wordt gehuurd van de Zeeuwse Woningcorporatie Zeeuwland. 
Mitt Hem, 6 jaar oud, is ruim van opzet en de appartementen zijn geschikt voor bewoning door 
meerdere personen. In samenspraak met Zeeuwland wordt bewaakt in hoeverre de huisvesting blijft 
voldoen aan de huidige en toekomstige wensen van haar bewoners. 
 

’t Nieuwe Vrije  
Huren met Zorg, Palliatieve Zorg, Wijkverpleging, Zorg vanuit WMO. 
De bewoners van ’t Nieuwe Vrije huren hun appartement zelfstandig van Zeeuwland. Hoewel door 
rechtstreekse huur een andere relatie ontstaat tussen huurder en verhuurder, is Eilandzorg vanuit 
de combinatie wonen met zorg door Eilandzorg, wel gesprekspartner. 
 
 

Kwaliteit 
 

Cliënttevredenheid 
Overzicht cijfers Cliëntervaringsmetingen 2020  
 
 
 
 

 
 

 
 
  

Cliënten   Respons  Aanbeveling           NPS         Eilandzorg      Medewerkers 
Bewoners intramuraal      44,8%        7,7 (7,5 2018)         +61,5          7,4                   8,3 
Naasten            50,0%        8,8  (7,9 2018)         +90,0        8,5    8,7 
Wijkverpleging       44,1%        8,4  (8,8 2019*)       +76,9        8,5         8,9 
WMO         43,5%        8,7  (8,6 2018)         +77,9        8,2     8,7 
* Aanbevelingscijfer Wijkverpleging uitgevraagd recent in 2019 middels de PREM meting 
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Certificatie in de Zorg 
Eilandzorg legt jaarlijks verantwoording af over de zorg die ze levert, en is sinds 2008 gecertificeerd 
op basis van ISO-normering.  
Kwaliteit is niet alleen het voldoen aan normen, kaders en richtlijnen, maar veel belangrijker, om 
wat je toevoegt aan het leven van de cliënt. Dit noemen wij de cliëntwaarde. Certificatie in de Zorg, 
de certificerende instantie, kijkt vooral naar wat werkt (voor cliënt, medewerker en organisatie) en 
er is dialoog over het vormgeven van kwaliteit. De audits komen vervolgens tot stand in 
samenwerking met teams, management, en cliëntvertegenwoordiging.  
 

Traject Waardigheid & Trots….Samen Vooruit 
In 2019 heeft Waardigheid & Trots een kwaliteitsscan uitgevoerd om Eilandzorg inzicht te geven in 
de kwaliteit van zorg en in hoeverre Eilandzorg voldoet aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.  
Vervolgens is Eilandzorg een kwaliteitstraject Waardigheid & Trots op Locatie (WOL) gestart. Alle 
thema’s van het kwaliteitskader komen terug; 

- Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

- Wonen en Welzijn 

- Veiligheid 

- Leren en verbeteren van kwaliteit 

- Leiderschap, governance en management 

- Personeelssamenstelling 

- Gebruik van hulpbronnen 

- Gebruik van informatie 

De thema’s zijn gekoppeld aan de vijf kernwaarden van Eilandzorg, benoemd in “De Bedoeling”; 
wederzijds respect, vertrouwen, persoonlijke aandacht, deskundigheid en mantelzorgparticipatie. 
De thema’s zijn ook terug te vinden in het jaarlijks kwaliteitsplan. 
Het kwaliteitstraject loopt door tot juli 2021. 
 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
Het Kwaliteitskader is dé kwaliteitsstandaard voor de verpleeghuiszorg en dus ook de leidraad voor 
de uitvoering van zorg bij Eilandzorg. Het kader geeft alle betrokkenen houvast bij het streven naar 
de beste zorg voor de cliënt:  

- Voor (toekomstige) bewoners en hun naasten geeft het aan wat zij mogen verwachten van 

de zorg die Eilandzorg te beiden heeft.  

- Voor verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgverleners is het een stimulans om de 

zorg voor onze cliënten blijvend te verbeteren. 

- Voor ons als zorgaanbieder geeft het aan wat wij moeten regelen en organiseren om leren 

en verbeteren mogelijk te maken en goede zorg te kunnen verlenen.  

- Voor zorgkantoren helpt het eisen te stellen aan de zorg die zij inkopen.  

- Voor de inspectie geeft het aan waar zij zich bij het toetsen van kwaliteit en veiligheid op 

moeten richten.  
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Kwaliteitskader Wijkverpleging 
Het Kwaliteitskader Wijkverpleging beschrijft wat goede verzorging en verpleging van mensen thuis 
is en hoe zorgaanbieders goed kunnen samenwerken. Er is ook aandacht voor preventie en 
zelfredzaamheid. Eilandzorg conformeert zich aan het kader en toetst haar wijkzorg bij de jaarlijkse, 
verplichte, afname van de Patient Reported Experience Measurement, de PREM. 
 

SWOT-analyse Waardigheid en Trots 2019 
In 2019 heeft Eilandzorg vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg een SWOT-analyse gemaakt 
vanuit het programma Waardigheid en Trots. Input voor deze SWOT, zie fig. 1, is geleverd door 
cliënten, Cliëntenraad, medewerkers, Ondernemingsraad, vrijwilligers en mantelzorgers. 
Begin 2021 zijn nog een aantal zaken actueel; deze worden hier nogmaals genoemd. 
 

 
Fig. 1 Eilandzorg SWOT-analyse 2019 Waardigheid en Trots  
  

• persoonlijk, kleinschalig en flexibel

• nieuwe gebouwen en centrale ligging

• samenwerking met derden

• werken met domotica en innovatieve hulpmiddelen

KRACHT

• inhuizingsroute onvoldoende duidelijk

• mantelzorgbeleid is in ontwikkeling 

• projectmatige aanpak mist 
ZWAKTE

• concept Mitt Hem, thuiszorg en WMO doorontwikkelen

• aantrekkelijke werkgever worden en blijven

• innovatie en technologie implementeren

• doorontwikkelen van zelfstandige teams tbv cliënt

• betere samenwerking met externen realiseren

KANS

• externe bedreigingen: regelgeving, geografie, wegtrekkende
jongeren, snelle vergrijzing

• schaalgrootte; kleine organisatie is kwetsbaar

• leegstand appartementen Huren met Zorg en Mitt Hem
BEDREIGING
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Externe omgeving 
 

Demografisch 
 
Nederland vergrijst. Daarbij is Zeeland met 23% van de bevolking die 65 jaar of ouder is, de meest 
vergrijsde provincie van Nederland1. Het aantal 75-plussers groeit tot 2030 van 1,47 naar 2 miljoen2. 
Van de huidige 75-plussers, woont 92% zelfstandig en 80% heeft 2 of meer chronische ziekten. 
Daarnaast heeft 54% gevoelens van eenzaamheid, en voelt 11% zich eenzaam. De zorgvraag is vaak 
meervoudig. 
 
Verder is specifiek voor de situatie op Schouwen-Duiveland dat niet alleen het aantal 75-plussers 
groeit in relatie tot andere leeftijdsgroepen, maar dat deze groep zich ook kenmerkt door een hoog 
percentage ouderen met somatische problematiek en dementie in vergelijking met heel Nederland3.  
 
Daarbij laten demografische prognoses zien dat in de woonkernen Zierikzee en Burgh-Haamstede de 
grootste groei van inwoners met dementie te verwachten in de komende jaren, en dat dezelfde 
berekeningen laten zien dat de verpleegtehuiscapaciteit de komende 10 jaren met 145 plaatsen 
uitgebreid zou moeten worden. In haar beleidsvisie pleit de gemeente Schouwen-Duiveland echter 
voor het bevriezen van de huidige verpleeghuiscapaciteit ten faveure van geclusterde woonvormen. 
Bij geclusterd wonen gaat het om het scheiden van wonen en zorg.  
 
Het aantal inwoners met niet-aangeboren hersenletsel blijft naar verwachting redelijk stabiel en ook 
het aantal voorzieningen is toereikend. In locatie Mitt Hem is bij aanvang van deze nieuwe locatie 6 
jaar geleden gekozen voor deze doelgroep.  
 
Ook is in Zeeland duidelijk sprake van “ontgroening”; er zijn steeds minder gekwalificeerde 
medewerkers en behandelaars, die de zorg kunnen verlenen. Het beroep wat gedaan wordt op de 
zorg is groot en de tekorten op de arbeidsmarkt4 nemen toe en zullen in de nabije toekomst verder 
oplopen. Toch zal gedaan moeten worden wat nodig is. Samen met mantelzorgers, familie en 
vrijwilligers. Het is aan ons om daar een passend antwoord op te vinden. 
 

  

                                                           
1 Regioscan Zeeland, Erasmus Universiteit 2020 
2 Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies. Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen 15 jan 2020 
3 Beleidsvisie Zorglandschap 2021-2025 Schouwen-Duiveland 25 februari 2021 
4 Model Zorggebruik van Prismant 2019 
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Huisvesting en domotica 
 
Uit recent onderzoek5 blijkt dat vraag en aanbod op de Zeeuwse woningmarkt niet op elkaar 
aansluiten. Er is veel behoefte in Zeeland aan huisvesting voor ouderen en huurwoningen in de vorm 
van appartementen en gelijkvloerse huizen. 
 
Deze woningen dienen ook klaar te zijn voor de toekomst, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van 
domotica.  
 
De Beleidsvisie Zorglandschap 2021-2025 Schouwen-Duiveland maakt hier ook melding van en 
bepleit meer passende huisvesting voor verschillende leeftijdsgroepen. Om de gemaakte 
beleidskeuzes gestand te kunnen doen, geclusterde woonvormen waar zorg en wonen gescheiden 
zijn, zal een regionale samenwerkingsagenda opgesteld moeten worden met betrokken partijen 
zoals de gemeente Schouwen-Duiveland, zorgkantoor CZ, woningbouwcoöperaties Zeeuwland en 
Woonzorg en/of investeerders.   
  

                                                           
5 Woningkwaliteit- en woningmarktonderzoek Zeeland 2019 (KWOZ) 
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De ambitie van Eilandzorg 
 

Waar willen we voor staan? 
 
Eilandzorg wil bijdragen aan een prettige leefomgeving voor de met name oudere inwoners met een 
zorgvraag van Schouwen-Duiveland en andere delen van Zeeland. Ook inwoners uit Zuid-Holland en 
West-Brabant West met een woon- en zorgvraag zijn welkom als ons de vraag bereikt. Eilandzorg is 
toegankelijk en levert zorg, welzijn en wonen in dialoog en overeenstemming met de wens van de 
cliënt en samen met mantelzorgers en vrijwilligers. De kwaliteit van leven staat voorop. 
 
De medewerkers van Eilandzorg zijn professioneel, vitaal en betrokken; staan klaar voor hun cliënten 
en beleven plezier in hun werk. Eilandzorg bereikt haar doelen samen met zorgpartners uit Zeeland 
en daarbuiten, de regionale gemeentes, het zorgkantoor CZ, zorgverzekeraars en tal van andere 
organisaties. En toont daarbij ondernemerschap op een maatschappelijk verantwoorde manier. 
 
 

Wat zijn de uitdagingen voor Eilandzorg? 
 
Zeeland heeft een enorme vergrijzing; de groep ouderen neemt toe en daarmee ook de vraag naar 
zorg. Veel ouderen willen zelfstandig blijven wonen en zijn daarbij afhankelijk van de 
beschikbaarheid van formele en informele zorg. Het overheidsbeleid is gericht op “Oud en 
zelfstandig”, en ook de zorgvisie van de gemeente Schouwen-Duiveland, stimuleert een zo’n lang 
mogelijke zelfstandigheid van de oudere inwoner, bij voorkeur in de eigen (aangepaste) woning met 
die ondersteuning die nodig is. Activiteiten, gericht op de ouderen in de (nabije) toekomst, zullen 
vervolgens gericht moeten zijn op voorlichting, preventie, welzijn en zorg thuis of in de omgeving en 
intramurale voorzieningen als thuis wonen met ondersteuning niet langer een optie is. 
 
Op dit moment is Eilandzorg van veel markten thuis en is hierdoor een generalist. Zij biedt 
huishoudelijke zorg, welzijnsactiviteiten, zorg thuis, al dan niet in combinatie met wonen, en in een 
intramurale setting. Zij richt zich in het algemeen op de ouderen met somatische problematiek en 
dementie; daarnaast een beperkte specialistische doelgroep; cliënten met Niet Aangeboren 
Hersenletsel (NAH). 
 
Nu partijen gezamenlijk gericht zijn op het bevorderen van de zelfstandigheid van ouderen, zal er 
fors ingezet worden en moeten gaan worden op preventie, leefbaarheid en samenwerking in 
buurten en wijken, samenwerking van vrijwilligers- en professionele, maatschappelijke organisaties, 
overheden en financiers. Hier ligt de ambitie en kans voor Eilandzorg om haar professionele woon-, 
zorg- en welzijnsactiviteiten verder te versterken en haar rol als verbinder van en in de keten te 
pakken. Eilandzorg wil haar bijdrage leveren aan kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg ten 
behoeve van haar huidige en toekomstige cliënten en de maatschappelijke opdracht om de 
vergrijzing verantwoord, doelmatig en efficiënt tegemoet te treden.   
 
Tegelijkertijd neemt de bevolkingsgroei af en hiermee is er sprake van een ontgroening. Door deze 
ontgroening is de verwachting dat de behoefte aan gekwalificeerde medewerkers in de zorg en 
behandelaren verder toeneemt. Met steeds minder mensen, zal een grotere groep ouderen 
verzorgd moeten worden in de woon- of thuissituatie of meer specialistische zorg nodig hebben in 
het verpleeghuis. Innovaties en het toepassen van technologische ontwikkelingen zullen in de woon- 
of thuissituatie en het verpleeghuis het verschil kunnen maken.  
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In Zeeland, en ook op Schouwen-Duiveland, is een scheefgroei geconstateerd met betrekking tot het 
aantal woningen wat geschikt is voor ouderen. De behoefte aan appartementen en gelijkvloerse 
woningen is groot. Willen we zorgen dat de cliënt zo lang mogelijk in zijn omgeving kan blijven 
wonen, of de geschikte verzorging krijgt in een semi- of intramurale setting, dan zullen we als 
verantwoordelijke partijen (de zorgorganisaties, de financiers zoals het zorgkantoor en de diverse 
zorgverzekeraars, de gemeenten/overheid en woningbouwcorporaties) met elkaar het debat 
moeten voeren en schotten slechten om dit mogelijk te maken. Met de Zeeuwse zorgorganisaties en 
financiers, in het bijzonder met de gemeente Schouwen-Duiveland, is dit debat opgestart. Eilandzorg 
wil in dialoog met de gemeente Schouwen-Duiveland en andere relevante stakeholders komen tot 
een meerjaren-uitvoeringsagenda, om de ambitie en beleidsvoornemens uit de Zorglandschap-
notitie waar te maken. 
 
 

Wat gaan we er voor doen? 
 
De met de Zeeuwse organisaties voor Verpleging en Verzorging gedeelde speerpunten voor de 
toekomst heeft Eilandzorg omarmd en zijn opgenomen in deze strategisch meerjarennotitie.  
  

Lokaal georganiseerde zorg thuis 
Langer thuis wonen is de toekomstvisie in Nederland en gedeeld in regio Zeeland door de Zeeuwse 
organisaties in ouderenzorg. Eigenaarschap en autonomie van de cliënt zijn het uitgangspunt bij de 
organisatie van de zorg door de cliënt en zijn netwerk. Zeeuwse zorgorganisaties, zoals Eilandzorg, 
hebben een faciliterende rol bij de organisatie van welzijn en informele zorg. De eilandenstructuur 
brengt mee dat cliënten vaak in afgelegen gebieden wonen. Samenwerking met andere organisaties, 
zoals thuiszorgorganisaties, kan bijdragen tot preventie, vroegsignalering en efficiënte inzet van 
personeel op de zorgroutes en deelname aan activiteiten die vereenzaming voorkomen. 

o De cliënt heeft de “lead” in de uiteindelijke keuzes van het (zorg-)arrangement, 

binnen factoren die van belang zijn (zelfredzaamheid, netwerk, complexiteit van 

fysieke klachten, cognitieve gesteldheid, gevoel van veiligheid, mobiliteit, woning, 

(veilige) woonomgeving, vrijwilligers, technologische oplossingen, 

thuiszorgorganisatie).  

o Het (zorg-)arrangement kan door de thuiszorg worden geregisseerd, georganiseerd 

en/of worden uitgevoerd. 

o Samenwerken in de wijk is het uitgangspunt (1e en 2e lijnorganisaties, huisartsen, 

sociaal domein, woning coöperaties).  

o Aanbieders vergroten samen met lokale partijen de draagkracht van het systeem 

o Eilandzorg ondersteunt en faciliteert mantelzorgers. 

o Eilandzorg organiseert over de grenzen heen en slecht daar waar mogelijk de 

grenzen tussen cure en care. 

o Tijdelijke opvangmogelijkheden (respijtzorg, tijdelijk verblijf, crisisopvang) en een 

naadloze keten versterken de mogelijkheden om langer zelfstandig te (kunnen 

blijven) wonen. 
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Innovatieve woon-zorgvormen 
Het gat tussen zelfstandig thuis wonen en het wonen in het verpleeghuis is groot. Eilandzorg heeft 
met haar woon-zorgconcept in Mitt Hem (30 verhuurbare eenheden) en De Wieken (14 apparte-
menten Huren met Zorg) hierop geanticipeerd in nauwe samenwerking met woningcoöperaties. 

o Verdere promotie en voorlichting aan de ouderen, die niet meer zelfstandig thuis 

kunnen/willen wonen, maar wel hun regie maximaal willen behouden 

o Doorontwikkeling Huren met Zorg – concept. 

o Het leveren van zorg in de locaties wordt verder efficiënt ingericht in samenspraak 

met stakeholders (gemeente, zorgverzekeraars en zorgkantoor). 

o Maximale inzet van mantelzorgers “Samenspel”6 en vrijwilligers. 

o Het (mede) creëren van gemeenschappelijke ontmoetingsruimtes, waar 

gezamenlijke activiteiten gefaciliteerd worden en zo een bijdrage leveren aan o.a. 

het voorkomen van eenzaamheid.  

 

Verpleeghuiszorg 
De cliënt die veel zorg nodig heeft, groeit doorgaans door naar een plaats in een intramurale setting. 
Vaak is er sprake van zware problematiek en dubbele grondslagen. 

o Eilandzorg zorgt voor een goede voorlichting en heldere inhuizingsroute; deze start 

al thuis en gaat door in het verpleeghuis. 

o Cliënt behoudt maximale regie en mantelzorgers worden betrokken, zodat er sprake 

is van “Samenspel”; samen wordt beslist over passende zorg. 

o Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is leidend voor het kwaliteitsbeleid 

o Eilandzorg verkent verder het aanbod van Eerste Lijns Verblijf (ELV) en respijtzorg 

om ook in tijdelijke overbruggingshulp (crisissituaties) te kunnen bieden. 

o Met Zeeuwse zorgpartners wordt het debat opgestart wat we verstaan onder 

basiszorg, complexe en specialistische zorg. 

o Met Zeeuwse zorgpartners wordt vervolgens verkend hoe een optimale regionale 

spreiding eruit kan zien. 

 

Goed werkgeverschap 
Het aanbod van gekwalificeerde zorgmedewerkers en behandelaren is krap. Door verdere 
“ontgroening” in Zeeland zal deze krapte alleen maar toenemen. Het aannemen van nieuwe 
medewerkers, het behoud, en goed werkgeverschap, zijn vereisten om goede zorg in stand te 
kunnen houden. 

o Eilandzorg geeft uitvoering aan haar strategisch personeelsbeleid Samen Vitaal & 

Gelukkig Vooruit7. 

o Participeert en organiseert met Zeeuwse Zorgpartners flexibel onderwijs, met 

kansen voor zij-instromers en vernieuwend praktijkonderwijs. 

o Investeert met Zeeuwse Zorgpartners in minder regionale uitstroom van 

medewerkers. 

o Investeert met Zeeuwse Zorgaanbieders in bredere inzetbaarheid, over 

organisatiegrenzen heen. 

o En is betrokken partner van het Deltaplan Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Zeeland. 

 

                                                           
6 Beleidsnotitie Mantelzorgbeleid Eilandzorg 2017 
7 Beleidsnotitie HRM Eilandzorg “Samen Vitaal en Gelukkig Vooruit” 2021 
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Innovatie & Technologie 
Met steeds minder mensen zal er in de (nabije) toekomst meer gedaan moeten worden. Om het 
werk doelmatiger, efficiënter en met minder mensen te kunnen doen, moet de zorg vernieuwen in 
haar methodes en technieken en zullen de zorgvragers verder wegwijs gemaakt moeten worden met 
moderne technieken die ondersteunend aan de vraag kunnen zijn. 

o Innovatie en technologie zijn welkome aanvullingen op het werk. 

o Door inzet van technologie hebben medewerkers meer tijd voor persoonsgerichte 

zorg. 

o Samenwerking met Zeeuwse Zorgorganisaties8 voor uitwisseling van bestaande 

kennis, opschaling en het maken van keuzes. 

o Zonodig wordt gezamenlijk geëxperimenteerd en opgetrokken naar 

derden/leveranciers. 

 

Duurzaamheid 
Een duurzame toekomst is een gezonde toekomst. Duurzaamheid is een vanzelfsprekend onderdeel 
van de ouderenzorg. Dit uit zich in het bevorderen van kwaliteit van leven van cliënten, in vitaliteit 
en duurzame inzetbaarheid van medewerkers en in het creëren van een gezonde leef- en 
werkomgeving. Net als ouderenzorg raakt duurzaamheid alle generaties, dit vraagt om solidariteit 
tussen die generaties.  
ActiZ heeft zich als brancheorganisatie verbonden aan de Green Deal Zorg 2.0. Deze Green Deal is 
onderdeel en uitwerking van ambities uit het Klimaatakkoord, het Akkoord van Parijs en de 
Sustainable Development Goals van de VN.  
Ook Eilandzorg zal haar bijdrage leveren aan de opgave om onze samenleving duurzaam te maken, 
door maatregelen te treffen die gericht zijn op het verminderen van CO2-uitstoot, circulair werken, 
minder medicijnresten en goede leef- en werkomgeving. 

o Eilandzorg voert duurzaamheidsbeleid op maat, gericht op de cliënt/bewoner, 

medewerker en omgeving, wat vastgelegd is in de duurzaamheidsroutekaart. 

 
Deelname aan noodzakelijk maatschappelijk debat met gemeente, zorg, welzijn en andere 
ketenpartners, vanuit de gedachte dat: 

o Ouderen in Nederland, dus ook Zeeland, zich onvoldoende voorbereiden op de 

toekomst (onderzoek Actiz). 

o Stimuleren eigen regie en verantwoordelijkheden burger/cliënt voor (toekomstige) 

zorg. 

o Signalering behoefte wonen en zorg. 

 
  

                                                           
8 Eilandzorg is samen met de Zeeuwse Zorgpartners sinds 2021 aangesloten bij de landelijke beweging “Anders 
Werken in de Zorg” 
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Participeren aan preventieactiviteiten voor de ouderen in de regio om zelfstandig thuiswonen met 
volledig eigen regie zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Empowerment. Gezondheidsproblemen 
worden voorkomen, beperkt en zo vroeg mogelijk gesignaleerd. 
Dit betekent o.a.: 

o Voorlichting over vitaal ouder worden (zoals technologie, aanpassingen woning, 

loket). 

o Promotie technologie (zoals apps medicatieverstrekking, domotica, beeldbellen). 

o Facilitering deelname maatschappij (zoals bewegings- en fitnessprogramma’s, 

activiteiten in de wijk, deskundigheidsbevordering mantelzorgers). 

o Eilandzorg is betrokken en gastvrij; locaties zijn plaatsen om elkaar te ontmoeten en 

deel te nemen aan activiteiten. 

 

Kanttekening 
Gezien de ambitie en uitdagingen die Eilandzorg heeft, zal zij zich continu af moeten vragen wat in 
overleg met de cliënt en mantelzorger het beste is en hoe dit haalbaar georganiseerd kan worden. 
Of de mensen en middelen toereikend zijn en blijven. En of Eilandzorg dit zelfstandig kan blijven 
doen en wat zij doet in samenwerking met anderen. Vooruitkijken kunnen we niet; wel is het van 
belang in dialoog met elkaar de toekomst in te kleuren. In het belang van onze cliënten en 
bewoners!  
 
 

Succesfactoren 
 

Lokaal georganiseerde zorg thuis 
- Eilandzorg heeft een wijkteam wat bestaat uit voldoende deskundige medewerkers die de 

zorg in de thuissituatie op een efficiënte manier organiseren.  

- Eilandzorg is in staat met de zorgaanbieders en het zorgkantoor voldoende volume en 

kostendekkende tarieven af te spreken. 

- Eilandzorg werkt nauw samen met vrijwilligers, mantelzorgers, huisartsen en andere eerste-

lijnorganisaties, gemeente en woningbouworganisaties om zorg en voorzieningen ten 

behoeve van de cliënt zo optimaal mogelijk te regelen en in te richten zodat de cliënt zo lang 

als mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen. 

 

Innovatieve woon-zorgvormen 
- In de thuissituatie wordt innovatieve technologie ingezet teneinde de zelfstandigheid van de 

cliënt te bevorderen en de zorg te ontlasten. 

- Vrijwilligers en mantelzorgers worden ingezet om eenzaamheid te voorkomen, 

betrokkenheid te vergroten en de zorginzet te beperken tot het minimaal noodzakelijke. 

- Toekomstige cliënten en bewoners ontmoeten elkaar in dorpscentra en 

ontmoetingsruimten, waar zij deel kunnen nemen aan activiteiten die gezondheids- en 

welzijns-bevorderend zijn 
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Verpleeghuiszorg 
- In samenspraak met de cliënt en mantelzorgers wordt de overgang van thuis naar het 

verpleegtehuis vormgegeven, waarbij het levensverhaal van de cliënt en zijn/haar behoefte 

mede bepaalt hoe de zorg verder vormgegeven wordt. 

- Vrijwilligers en mantelzorgers participeren structureel in het bereiken van een hoge kwaliteit 

van leven, die gemonitord wordt met tevredenheidsonderzoeken. 

- Het personeelsbestand is toereikend met voldoende deskundigheid om de cliënten een 

goede zorg en welzijn te verlenen. 

- De medische zorg door huisartsen, specialisten en paramedici is toereikend. 

- In Zeeland is duidelijk waar je terecht kan voor basiszorg, complexe en specialistische zorg; 

de financiering voor deze zorg is kostendekkend. 

 

Goed werkgeverschap 
- Uit medewerkersonderzoek blijkt dat Eilandzorg een goede werkgever is, waar medewerkers 

zich gehoord voelen, communicatielijnen helder zijn, en veel geïnvesteerd wordt in 

gezondheidsbevordering en loopbaanontwikkeling. Medewerkers ervaren dat een goede 

werk- en privébalans door de werkgever actief ondersteund wordt. 

- Vanuit het Deltaplan zijn resultaten bereikt om de arbeidsmarkt te optimaliseren, het 

onderwijs te vernieuwen, netwerkzorg en innovatie te bevorderen en samen te werken op 

het gebied van HR, harmonisatie van functiehuizen en brede inzetbaarheid. 

- Het arbeidsverzuim is laag en maximaal het landelijk gemiddelde binnen de sector. 

 

Innovatie & Technologie 
- Medewerker innovatie en technologie is permanent toegevoegd aan het team staf & 

ondersteuning. 

- Medewerkers zijn zich bewust dat “Anders werken in de Zorg” noodzakelijk is om de 

minimale zorg voor de cliënten te kunnen uitvoeren en maken structureel de afweging of 

innovaties en technologieën op maat ingezet kunnen worden om de doelen uit het 

zorgleefplan te bereiken. 

- Kleinschalige woonvoorzieningen zijn voorzien van domotica en aangepast voor maximale 

inzet van zorgtechnologie. 

- Eilandzorg participeert in “Anders werken in de Zorg” en lift zo mee op de kennis en 

ontwikkelingen op het gebied van zorginnovatie. 

 

Duurzaamheid 
- Eilandzorg heeft een duurzaamheidsroutekaart gericht op cliënt, bewoner, medewerker en 

omgeving. 
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Deelname maatschappelijk debat 
- Met collega-organisaties en andere stakeholders wordt actief het debat gevoerd over wat 

nodig is in de (nabije) toekomst van ouderen in Zeeland en op Schouwen-Duiveland in het 

bijzonder 

- Naast de actuele jaarplannen van Eilandzorg zijn uitvoeringsagenda’s van de gemeente 

Schouwen-Duiveland van de Zorgvisie en Woonvisie leidend. Hierin staan een warm pleidooi 

voor levendige dorpskernen, waarin ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen 

wonen centraal. 

- Het zorgkantoor CZ, verzekeraars en de woningbouwcoöperaties ondersteunen de visie van 

de gemeente Schouwen-Duiveland en participeren vanuit hun maatschappelijke opdracht, 

die dit ook onderschrijft. 

 

Participeren aan preventieactiviteiten 
- Eilandzorg is vertegenwoordigd in de dorpshuizen van de dorpskernen en geeft voorlichting 

over gezond ouder worden, innovaties en technologie in de thuissituatie, 

deskundigheidsbevordering mantelzorgers en faciliteert gezondheidsbevorderende 

activiteiten zoals bewegen en het koken en nuttigen van gezonde maaltijden. 
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Tot slot 
 
Deze strategische notitie is tot stand gekomen in samenwerking met het Managementteam, de 
Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Raad van Toezicht. Zo zijn we tot een gedragen 
meerjarenstrategie gekomen, waar vervolgens de jaarplannen afgeleiden van zijn.  
 
De stip op de horizon is hiermee gezet, maar gezien de enorme uitdagingen en toekomstige 
ontwikkelingen zullen we als Eilandzorg wendbaar moeten zijn en blijven. Met vertrouwen en 
enthousiasme gaan we samen vooruit! 
 
Marieke de Jong 
Directeur/bestuurder Eilandzorg Schouwen-Duiveland 
 
 
 
 
 

 


