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Onze cliënten centraal

Onze cliënten, daar draait het om bij Respect Zorggroep. Hun welzijn en  
gezondheid is onze eerste zorg. Door de ontwikkelingen in de markt is het 
belangrijk dat we nog beter kijken naar wat onze cliënten vragen. De cliënt 
staat aan het roer en wil zelf regie over de zorg. Als Respect Zorggroep  
hebben we alles in huis om onze cliënten de zorg en ondersteuning te bieden 
die ze nodig hebben om hun leven op hun manier te leiden. We dragen bij aan  
hun zelfstandigheid, hun geluk en welzijn en dat willen we nog jaren blijven 
doen. In dit ondernemingsplan zetten we onze doelen uiteen voor de  
komende drie jaar. Hoe kunnen we meerwaarde blijven bieden aan onze 
cliënten? Welke richting gaan we op en hoe pakken we dat aan?

Ons belangrijkste doel is weergegeven in onze missie:

Missie
We blijven innoveren om de beste zorg, passende diensten en 
een prettige woonomgeving te bieden om daarmee de kwaliteit 
van leven en welzijn van onze cliënten te optimaliseren.
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Voor mensen, door mensen

Om de kwaliteit van leven en het welzijn van onze cliënten te vergroten, zijn de medewerkers onze belangrijkste  
bouwsteen. Wij werken vanuit drie kernwaarden, zodat elke medewerker weet waarvoor Respect Zorggroep staat.  
Deze kernwaarden zijn:

Visie Verbinding

Verantwoordelijkheid

Visie
Bij alles wat we doen houden we ons doel voor ogen: met uitstekende 

zorg in een zo prettig mogelijke omgeving het welzijn van onze 

cliënten optimaliseren. We communiceren duidelijk over wat wij  

wel en niet kunnen waarmaken. Wat wij niet kunnen, organiseren  

we met partners uit ons netwerk. We werken oplossingsgericht en 

denken vooruit.

Verbinding
We vinden het belangrijk dat cliënten, familie, mantelzorgers  

én medewerkers, zorgverleners en vrijwilligers betrokken zijn bij elkaar. 

Verbinding zorgt dat we samen meer bereiken dan alleen. 

Verantwoordelijkheid
We zijn samen verantwoordelijk voor het bieden van kwalitatief goede 

zorg op het juiste moment en op de juiste plek. We nemen onze 

verantwoordelijkheid en stellen daarbij de cliënt centraal.
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Ontwikkelingen in de markt

Cliënt:
Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen toe. De cliënt van nu is ook veranderd.  

Mensen informeren zichzelf via internet, houden graag zelf regie over hun zorg, willen zo lang 

mogelijk voor zichzelf zorgen en zijn op zoek naar zorg op maat. Respect wil hier in voorzien.

Middelen:
De maatschappij verwacht van ons dat we doelmatig met onze middelen omgaan. Door de 

middelen die we hebben gericht en effiënt in te zetten en onze processen slim te organiseren 

bereiken we meer voor onze cliënten

Innovatie:
We zien nieuwe technologieën die gericht zijn op zelfregie, zelfmedicatie, zelfdiagnose en  

monitoring. Nieuwe innovatieve zorgaanbieders springen hier op in en Respect kan en wil  

hierbij niet achterblijven.

Door deze ontwikkelingen nauwgezet te volgen en erop in te springen wil Respect Zorggroep 

de zorgaanbieder blijven met meerwaarde waar cliënten bewust voor blijven kiezen.

De zorg verandert op allerlei terreinen: 
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Product-markt combinaties (PMC’s)

Respect Zorggroep wil de producten en diensten aan haar cliënten op maat bieden. 
Dat doen we door te werken vanuit PMC’s. 

Wat zijn PMC’s?
PMC staat voor product-markt combinatie. Elke PMC omschrijft het product dat we bieden en de bijbehorende doelgroep  

van dit product. Onze thuiswonende cliënten hebben bijvoorbeeld andere behoeftes dan onze cliënten die wonen in een van onze 

locaties. Door elke doelgroep vanuit de juiste PMC te benaderen, kunnen we precies die diensten aanbieden die passen bij elke cliënt. 

Doelstellingen per PMC

Respect Zorggroep wil nu en in de toekomst de kwaliteit van leven en welzijn van haar cliënten blijven optimaliseren.  
Om dit hoofddoel te bereiken streven we voor elke PMC naar:

  Een optimale balans tussen cliënttevredenheid en medewerkerstevredenheid.  

Onze cliënt staat centraal, maar dit kan alleen mét onze medewerkers. 

  Een toekomstbestendige bedrijfsvoering.  

Onze organisatie moet financieel gezond zijn om te kunnen voortbestaan. Efficiënt en effectief werken waarbij vraag en aanbod  

zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd is essentieel om verspilling te voorkomen.

  Continue innovatie.  

De doelgroep en markt veranderen. Om in de toekomst bij te blijven, moeten we deze veranderingen zien, ervoor open staan en  

er tijdig op inspelen.

6
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Onze PMC’s

Met de onderstaande product-markt combinaties waarborgen 
wij de kwaliteit van leven en welzijn van onze cliënten:

  Zorg en verblijf met behandeling 

  Eerstelijnsverblijf 

  Verhuur van woningen en producten en diensten voor wonen en welzijn 

  Extramurale zorg

  Casemanagement

  Ketenzorg 

  Dagbehandeling en dagbesteding

  Eerste lijns behandeling aan thuiswonende ouderen

 Palliatieve zorg
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Zorg en verblijf met behandeling

Onze cliënten wonen in een Respect woonzorglocatie. Ze hebben een zorgzwaartepakket 5 t/m 9. We bieden ze een warme,  
kleinschalige woonomgeving die gericht is op het behouden en vergroten van hun zelfstandigheid met focus op mentaal welbevinden.

Hoe zorgen we voor optimale cliënttevredenheid?
We bieden onze cliënten zorg op maat met multi-disciplinaire zorg- 

behandelteams. We richten ons op het verhogen van kwaliteit van leven  

door een goede samenwerking met het sociale netwerk (informele zorg)  

van onze cliënten en werken indien nodig samen met andere aanbieders  

op het gebied van zorg en welzijn. Door de behoeften van de cliënt centraal 

te stellen zorgen we dat deze zich gekend en gesteund voelt in essentiële 

waarden. Via gesprekken met de cliënt en het sociale netwerk van de cliënt, 

brengen we actief in kaart wat de verwachtingen zijn, zodat we hieraan 

kunnen voldoen.

Hoe zorgen we voor optimale medewerkerstevredenheid?
We ondersteunen het proces naar meer verantwoordelijkheid en eigenaar-

schap van medewerkers. Door nauw contact met de andere disciplines kan  

de medewerker meer mogelijk maken voor de cliënt en komt de kracht van 

de medewerkers tot ontplooiing. We bekijken in dialoog met elkaar hoe we 

wensen van medewerkers over werktijden op elkaar af kunnen stemmen.  

We kijken bij alle werkzaamheden hoe we de vitaliteit van de medewerker 

kunnen optimaliseren. Ook bieden we gerichte opleidingen op het gebied 

van NAH, dementie en psychiatrie.

Hoe zorgen we voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering?
Om financieel gezond de toekomst in te gaan, zorgen we voor een effectief 

en efficiënt plannings- en zorgproces. Zo realiseren we een optimale match 

tussen zorgvraag en zorgaanbod. Daarmee voorkomen we onnodige inzet 

van uitzendkrachten. Doordat we zorgen voor een tevreden cliënt voorkomen 

wij leegstand. En ook een goed marketingbeleid ondersteunt hierbij.

Hoe blijven we innoveren?
  We ontwikkelen een zorgprogramma voor de psychiatrische-geriatrische  

cliënt in samenwerking met Parnassia.

  We zullen meer gebruik maken van domotica om  

de zelfregie van cliënten te vergroten en  

medewerkers te ondersteunen in het  

primaire zorgproces.

  We zullen gebruik maken van virtuele  

rondleidingen binnen de locaties.

  We zullen in hogere mate  

gebruikmaken van technologie  

in zorg-behandelprogramma’s.
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Eerstelijnsverblijf

Onze cliënten zijn mensen die tijdelijk verblijven in een woon-zorgomgeving. Ze maken gebruik van
multidisciplinaire zorg en behandeling om daarna weer terug te keren naar hun eigen woning.

Hoe zorgen we voor optimale  
cliënttevredenheid?
We zorgen ervoor dat de cliënt na behandeling weer 

zelfstandig kan wonen. Daarnaast spelen we in op de 

wensen van de cliënt door via gesprekken duidelijk in 

kaart te brengen wat de cliënt en de familie of naasten  

verwachten van de zorg.

Hoe zorgen we voor optimale  
medewerkerstevredenheid?
We bieden we de medewerkers opleidingen op het 

gebied van herstelzorg. We ondersteunen het proces 

naar meer verantwoordelijkheid en eigenaarschap 

van medewerkers. Door nauw contact met de andere 

disciplines kan de medewerker meer mogelijk maken 

voor de cliënt en komt de kracht van de medewerkers 

tot ontplooiing. We bekijken in dialoog met elkaar 

hoe we wensen van medewerkers over werktijden  

op elkaar af kunnen stemmen. We kijken bij alle 

werkzaamheden hoe we de vitaliteit van de  

medewerker kunnen optimaliseren.

Hoe zorgen we voor een  
toekomstbestendige bedrijfsvoering?
Om financieel gezond de toekomst in te gaan,  

zorgen we voor een effectief en efficiënt plannings- 

en zorgproces. Zo realiseren we een optimale  

match tussen zorgvraag en zorgaanbod. Daarmee 

voorkomen we onnodige inzet van uitzendkrachten 

en leegstand. Marketing kan ondersteuning bieden 

bij het voorkomen van leegstand. We zorgen ervoor 

dat we in Scheveningen de beste aanbieder zijn voor 

de specialistisch doelgroep Eerstelijnsverblijf en dat 

we een partner zijn voor huisartsen.

Hoe blijven we innoveren?
   Inzet van domotica ondersteunt de medewerker  

bij het primaire zorgproces. 

  Door inzet van nieuwe technologie voor  

herstelzorg en behandel programma’s kan de  

cliënt weer eerder zelfstandig thuiswonen.

10inhoudsopgave laatste pagina 11



Verhuur van woningen en producten en diensten voor wonen en welzijn

Onze cliënten zijn 70plus met een (latente) zorgvraag, ze willen graag zelfstandig blijven wonen. We bieden deze cliënten een levensloop-
bestendige woonlocatie. We zorgen dus voor woon-zorghuisvesting die zo is ingericht dat de bewoner zo lang mogelijk zelfstandig kan  
blijven wonen. Daarnaast bieden we binnen de locatie zorg en diensten aan op maat. Cliënten kunnen van deze (zorg) faciliteiten gebruik  
maken als ze dat willen.

Hoe zorgen we voor optimale cliënttevredenheid?
We zorgen voor een woonomgeving die past bij de specifieke doelgroepen  

in de omgeving van de locatie. We creëren verbinding met de wijk en zorgen 

dat onze locaties zich nabij voorzieningen als openbaar vervoer en winkels 

bevinden. We bieden ook diverse faciliteiten aan binnen de locatie.  

We bieden een veilige woonomgeving waar de cliënt zich ontzorgd en 

begrepen voelt. 

Hoe zorgen we voor optimale medewerkerstevredenheid?
We zorgen voor een uitnodigende en uitdagende werkomgeving voor  

onze medewerkers die efficiënt is ingericht voor de werkzaamheden die  

de medewerkers doen. We bieden medewerkers kansen door ruimte te  

geven voor nieuwe producten en diensten. Daarmee stimuleren we het 

verantwoordelijkheidsgevoel en ondernemerschap.

Hoe zorgen we voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering?
Om financieel gezond de toekomst in te gaan, zullen we met een effectief 

marketingbeleid zorgen dat de woningen aantrekkelijk in de markt gezet  

worden en de verhuurbaarheid optimaal is. We zorgen voor huurprijzen en 

servicekosten die aantrekkelijk zijn, maar ook reëel ten opzichte van de kosten 

die Respect Zorggroep maakt. 

Hoe blijven we innoveren?
  We maken gebruik van nieuwe technologieën voor domotica en  

welzijnservaringen.

  We gaan nieuwe samenwerkingsverbanden aan bij de exploitatie van  

onze panden.

  We passen nieuwe mogelijkheden toe voor duurzaamheid en MVO.
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Extramurale zorg

Onze cliënten zijn thuiswonende mensen die verzorging, verpleging of begeleiding nodig hebben. We bieden ze deze ondersteuning  
met als doel hun zelfstandigheid te behouden waardoor de cliënten langer op een zo prettige mogelijke manier in hun eigen huis  
kunnen blijven wonen.

Hoe zorgen we voor optimale cliënttevredenheid?
We stellen een multi-disciplinair zorgteam samen dat is afgestemd op de 

behoefte van de cliënt en de mantelzorger. We geven cliënten de aandacht  

en ondersteuning die nodig is, zodat ze zich gekend en gesteund voelen in 

essentiële waarden. Onze medewerkers zijn aan huis en midden in de wijk 

van de cliënt te vinden, zodat ze toegankelijk zijn wanneer dat maar nodig is. 

Hoe zorgen we voor optimale medewerkerstevredenheid?
We zorgen voor een goede afstemming van zorgvraag en -aanbod zodat de 

medewerker voldoende tijd heeft voor elke cliënt en kan doorverwijzen naar 

een collega of behandelaar met de juiste expertise indien nodig.  

We bieden de medewerkers de opleidingen die ze nodig hebben om 

voorop te blijven lopen met kennis en kunde. We zorgen voor stabiele 

roosters. We ondersteunen het proces naar meer verantwoordelijkheid 

en eigenaarschap van medewerkers. Door nauw contact met de andere  

disciplines kan de medewerker meer mogelijk maken voor de cliënt  

en komt de kracht van de medewerkers tot ontplooiing.

Hoe zorgen we voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering?
Om financieel gezond de toekomst in te gaan, zorgen we voor een  

efficiënte match tussen zorgvraag en zorgaanbod. Op het moment is de 

zorgvraag te groot voor het aantal medewerkers en moeten we eerst balans 

vinden voor we verder groeien. Daarbij zorgen we voor een flexibele schil  

van eigen medewerkers. We focussen daarnaast bij alle uitgaven op  

doelmatigheid. Wanneer we weer klaar zijn om te groeien, zal een  

effectief marketingbeleid daarbij ondersteuning bieden.

Hoe blijven we innoveren?
Door de inzet van nieuwe technologie gericht op zelfregie zoals  

beeldzorg en online preventie blijven we innoveren. Dit doen we in 

samenwerking met ons expertisecentrum.
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Casemanagement 

Onze cliënten hebben cognitieve problemen of de diagnose dementie.  
Wij zorgen ervoor dat ze zo lang mogelijk op een veilige en verantwoorde 
manier thuis kunnen blijven wonen. Onze casemanager coördineert alle  
zorg voor de cliënt, dat alleen al is een hele zorg minder voor de cliënt.

Hoe zorgen we voor optimale cliënttevredenheid?
We bieden multi-disciplinaire zorg die is afgestemd op de behoefte van de cliënt en de 

mantelzorger. We hebben intensief contact met huisartsen en andere zorgverleners om  

de zorg op een zo efficiënt mogelijke manier te organiseren. Daarnaast verstrekken we 

informatie en ondersteunen we de mantelzorger.

Hoe zorgen we voor optimale medewerkerstevredenheid?
We bieden een uitdagende werkomgeving en stimuleren medewerkers opleidingen te 

volgen om voorop te blijven lopen met kennis en kunde. We ondersteunen het proces  

naar meer verantwoordelijkheid en eigenaarschap van medewerkers. Door nauw contact 

met de andere disciplines kan de medewerker meer mogelijk maken voor de cliënt en  

komt de kracht van de medewerkers tot ontplooiing.

Hoe zorgen we voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering?
Om financieel gezond de toekomst in te gaan, zal de efficiency verhoogd worden en  

we zullen integreren met wijkverpleging.

Hoe blijven we innoveren?
We gaan meer gebruik maken van domotica.

12
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Ketenzorg

Onze cliënten zijn mensen waarbij sprake is van zorgvragen op verschillende terreinen. We bieden ze ondersteuning  
zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen waarbij hun eigen sociale netwerk en mantelzorg in tact blijft.

Hoe zorgen we voor optimale cliënttevredenheid?
We bieden multi-disciplinaire zorg die is afgestemd op de behoefte van de cliënt en de mantelzorger. We hebben 

intensief contact met huisartsen en andere zorgverleners om de zorg op een zo efficiënte mogelijke manier te  

organiseren. Daarnaast verstrekken we informatie en ondersteunen we de mantelzorger.

Hoe zorgen we voor optimale medewerkerstevredenheid?
We bieden ruimte voor creativiteit en ondernemerschap en ondersteunen het proces naar meer verantwoordelijk-

heid en eigenaarschap van medewerkers. Door nauw contact met de andere disciplines kan de medewerker 

meer mogelijk maken voor de cliënt en komt de kracht van de medewerkers tot ontplooiing. We bieden de 

medewerkers de opleidingen die ze nodig hebben om voorop te blijven lopen met kennis en kunde.

Hoe zorgen we voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering?
Om financieel gezond de toekomst in te gaan, is er onder andere het project ‘Sterke Eerste Lijn’. 

Samen met zorgverzekeraars, de gemeente en welzijn willen we de zorg effectiever en efficiënter 

organiseren. Dit willen we daarna verder uitbreiden door verbinding te realiseren met ziekenhuizen 

om de ‘verkeerde bed’ problematiek op te lossen. We bieden een gedifferentieerd aanbod van 

diensten bij huisartsen. Tot slot breiden we onze ketenzorg uit naar andere wijken. 

Hoe blijven we innoveren?
  Onderzoeksamenwerking met Dunea en specialisten in ouderengeneeskunde op  

het gebied van polyfarmacie.

  Praktijkopleidingscentrum voor GPO verpleegkunde.

14inhoudsopgave laatste pagina 15



Dagbehandeling en dagbesteding

Onze cliënten hebben overdag zorg of dagbesteding nodig op locatie, 
maar wonen zelfstandig. Door onze dagbehandeling en dagbesteding 
kunnen deze cliënten langer thuis blijven wonen.

Hoe zorgen we voor optimale cliënttevredenheid?
We zorgen voor een multi-disciplinair zorgaanbod op maat dat is 
afgestemd op de behoefte van de cliënt. Hierdoor vergroten we de 
zelfstandigheid van de cliënt. De mantelzorger wordt overdag ontlast 
waardoor ook thuis een prettigere sfeer ontstaat.

Hoe zorgen we voor optimale medewerkerstevredenheid?
We bieden een uitdagende werkomgeving met vrijheid om eigen 
initiatieven te ontplooien. Daarnaast stimuleren we de medewerkers  
opleidingen te volgen om voorop te blijven lopen met kennis en 
kunde. We ondersteunen het proces naar meer verantwoordelijkheid 
en eigenaarschap van medewerkers. Door nauw contact met de andere 
disciplines kan de medewerker meer mogelijk maken voor de cliënt en 
komt de kracht van de medewerkers tot ontplooiing.

Hoe zorgen we voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering?
Om financieel gezond de toekomst in te gaan, zorgen we voor een 
oplossing voor de hoge vervoerskosten. Daarnaast voorkomen we 
onbenutte dagbehandelplekken door een effectief lokaal marketing-
beleid. We benutten ons interne en externe relatienetwerk optimaal. 

Goed contact met huisartsen, verwijzers, casemanagers en 
coördinerend verpleegkundigen extramurale zorg zorgt voor een 
hogere bezetting van de behandelplekken.

Hoe blijven we innoveren?
We innoveren door een integrale samenwerking met informele en 
formele zorg van de gemeente.

14
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Eerste lijns behandeling aan thuiswonende ouderen

Onze cliënten zijn ouderen die thuis wonen en somatische, functionele, maatschappelijke, psychische of communicatieve problemen hebben. 
Wij bieden deze ouderen behandeling en geven huisartsen advies op consultbasis bij geriatrische vraagstukken.

Hoe zorgen we voor optimale cliënttevredenheid?
We zorgen voor een multidisciplinair zorgaanbod op maat dat is 
afgestemd op de behoefte van de cliënt. Hierdoor vergroten we de 
zelfredzaamheid van de cliënt, waardoor de cliënt langer thuis kan 
blijven wonen. De kans op ziekenhuisopname wordt door intensieve 
samenwerking met huisartsen en specialisten verkleind of uitgesteld. 

Hoe zorgen we voor optimale medewerkerstevredenheid?
We bieden een uitdagende werkomgeving met vrijheid om eigen 
initiatieven te ontplooien. Daarnaast bieden we de medewerkers  
de opleidingen die ze nodig hebben om voorop te blijven lopen  
met kennis en kunde. 

We ondersteunen het proces naar meer verantwoordelijkheid en 
eigenaarschap van medewerkers. Door nauw contact met de andere 
disciplines kan de medewerker meer mogelijk maken voor de cliënt  
en komt de kracht van de medewerkers tot ontplooiing.

Hoe zorgen we voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering?
Om financieel gezond de toekomst in te gaan maken wij onze  
expertise bekend bij verwijzers en cliënten, waarbij we gebruik maken 
van onze goede reputatie. We breiden de behandeldienst uit naar 
andere wijken waaronder de omgeving Quintus. We onderzoeken  
de mogelijkheden van een pluscontract. We bieden efficiëntie en 
productiviteit die realistisch is bij de tarieven die we hanteren.

Hoe blijven we innoveren?
We innoveren onder andere door:

  Afdeling logopedie die behandelingen zal uitvoeren die nu nog in 
de tweede lijn plaatsvinden. Clienten wordt zo ziekenhuisbezoek 
bespaard en het is een flinke besparing voor de verzekeraar. 

  De inzet van geestelijke verzorging thuis bij terminale zorg. 
   Samenwerking tot stand brengen tussen huisartsen en  

specialisten waarbij specialisten uit het ziekenhuis expertise  
bieden aan thuiswonende ouderen.
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Palliatieve zorg

Onze cliënten zijn mensen in de laatste levensfase. Ze hebben palliatieve zorg nodig. We bieden ze een warme en professionele leef- en  
zorgomgeving zodat ze een zo comfortabel mogelijk verblijf kunnen hebben aan het einde van hun leven.

Hoe zorgen we voor optimale cliënttevredenheid?
We bieden de cliënt hoogwaardige zorg in de laatste levensfase. We bieden aandacht en 

ondersteuning voor zowel de fysieke als mentale toestand van de cliënt. We zorgen dat ook 

de familie en naasten zich ondersteund voelen.

Hoe zorgen we voor optimale medewerkerstevredenheid?
We ondersteunen het proces naar meer verantwoordelijkheid en eigenaarschap van medewer-

kers. We zorgen voor permanente educatie die specifiek gericht is op palliatieve zorg en 

psychiatrie. We bieden evenwichtige roostering en psychische ondersteuning aan medewerkers 

wanneer dit nodig is. Palliatieve zorg heeft grote impact ook op de verzorgers, hier gaat Respect 

Zorggroep heel bewust mee om. 

Hoe zorgen we voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering?
Om financieel gezond de toekomst in te gaan, zullen we leegstand  

voorkomen door een effectief marketingbeleid en door inbedding van extramurale palliatieve 

thuiszorg. We kiezen voor meer inzet van informele zorg bij primaire processen zoals het bieden 

van mentale bijstand aan de cliënt en de familie. Hierdoor kunnen we onze medewerkers 

efficiënter inzetten. We behalen het palliatief keurmerk. 

 

Hoe blijven we innoveren?
  We ontwikkelen een kenniscentrum voor palliatieve zorg.

  We onderzoeken de marktbehoefte voor psychiatrische palliatieve zorg.
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Bouwstenen

Wat is nodig om onze doelen voor de komende jaren te bereiken? Er zijn negen bouwstenen waar we bij Respect Zorggroep niet zonder  
kunnen als we onze plannen willen realiseren. Per PMC zorgen we voor de juiste inzet van deze bouwstenen om onze doelen te bereiken. 

De bouwstenen zijn:

1. Cultuur
De vraag van cliënten kan Respect alleen beantwoorden met de hulp van 

professionele, gemotiveerde en betrokken medewerkers. We stimuleren een 

cultuur van ondernemerschap bij onze medewerkers. We coachen ze om met 

visie, verbinding en verantwoordelijkheid te werken. Zo weten we wat we 

samen belangrijk vinden en waar we voor staan.

2. Organisatie
Respect is flexibel om snel te kunnen reageren op vragen van de cliënt. Zo 

krijgen cliënten zorg en ondersteuning op die momenten dat zij dat nodig 

hebben. De verantwoordelijkheid voor de organisatie van de zorg leggen  

we zoveel mogelijk bij de teams.

3. Kwaliteit
Kwaliteit is voor Respect het continu verbeteren en borgen van diensten  

en processen. Dit doen we op basis van de plan – do – check – act -cyclus. 

Deze cyclus maakt deel uit van elk vlak van ons werk, waarbij we altijd de 

balans zoeken tussen cliënttevredenheid, medewerkertevredenheid en 

toekomstbestendige bedrijfsvoering. Ons kwaliteitssysteem op basis van 

wet- en regelgeving is daarbij onze leidraad.

4. Medewerkers
Een tevreden medewerker draagt bij tot een tevreden cliënt. Respect wil haar 

medewerkers als professional zoveel mogelijk ondersteunen, enthousiasmeren  

en opleiden. Omdat de zorg steeds complexer wordt, is het van belang om 

goed geschoolde en flexibel inzetbare medewerkers in dienst te hebben. 

Respect maakt daarom gebruik van strategische personeelsplanning om nu 

en in de toekomst slagvaardig te zijn en blijven. 

5. Marketing en communicatie
Van buiten naar binnen denken, daar is het marketingbeleid van Respect  

op gericht. Daarom leven we ons in in onze cliënten. Hoe zien zij ons?  

Wat hebben zij van ons nodig? Een sterke merkidentiteit met een goede 

naamsbekendheid en reputatie zorgen ervoor dat cliënten, medewerkers, 

verwijzers, financiers en andere stakeholders kiezen voor Respect. Daarnaast 

zorgen we dat het productaanbod, de communicatie en dienstverlening 

aansluit bij de behoeften vanuit de markt. 
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6. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
We vinden het belangrijk duidelijk te zijn over hoe we invulling geven aan 

duurzaam ondernemen. We gaan bijvoorbeeld zorgvuldig om met energie. 

Duurzaam ondernemen betekent voor Respect ook dat we de wensen van  

de toekomstige cliënt in kaart brengen en onderzoeken hoe we hier duurzaam 

op kunnen inspelen.

7. Vastgoed
Het vastgoed van Respect is toekomstbestendig. Dat doen we door  

flexibele bouw. Ook zorgen we voor een warme inrichting die het welzijn  

van cliënten bevordert en volop ruimte biedt voor ontmoeting met anderen. 

Uitgangspunt is het stimuleren van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van 

de cliënt waarbij het welbevinden van de cliënt centraal staat. Daarom kiest 

Respect voor kleinschalig wonen binnen een grootschalige woonomgeving.

8. ICT
ICT wordt steeds belangrijker binnen de zorg. We gebruiken ICT niet alleen om 

de processen in de organisatie efficiënt en inzichtelijk te maken. Respect wil ICT 

ook inzetten bij de zorgverlening (e-health).

9. Financiën
Respect heeft een sterke financiële positie. Die willen we de komende jaren 

verder uitbouwen omdat het een garantie biedt voor het voortbestaan van  

de organisatie. Om toekomstbestendig te zijn, moeten we bij het vinden van  

de balans tussen cliënt- en medewerkerstevredenheid ook altijd realistisch 

nadenken over de kosten en baten die onze zorg met zich meebrengen.

“Alleen kunnen we zo weinig; samen kunnen we zoveel.” 

- Helen Keller
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“Respect draagt bij aan de  
zelfstandigheid, het geluk en het 

welzijn van onze cliënten en 
dat willen we blijven doen.”
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