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Ieder mens zoekt naar zingeving, inspiratie en houvast in zijn 

of haar leven. Wij verlenen zorg vanuit onze visie dat ieder 

mens uniek is en gewaardeerd wordt. Wij richten ons op het 

leveren van betere zorg in een (financieel) gezonde organisatie 

met tevreden cliënten en medewerkers. En op een plezierige 

woon- en werk omgeving, die bijdraagt aan het welbevinden 

van onze cliënten. Het Planetree zorgconcept inspireert ons 

daarbij. 

De boom symboliseert deze wens; hart voor zorg en 

christelijke waarden die als water via de wortels en stam van 

de boom alle nerven bereiken.

In praktijk is dit zichtbaar als medewerkers cliënten persoonlijk 

kennen en hen ondersteunen bij hun zingevings- en levens-

vragen. Medewerkers kunnen dit het beste doen als zij 

optimaal gefaciliteerd zijn en mentaal en fysiek in balans zijn.

Cardia wil dit Hart voor zorg laten kloppen in alle lagen van de 

organisatie, bij alle medewerkers en in alle teams. 

Leidinggevenden geven ruimte en vertrouwen aan (teams van) 

medewerkers om zelf initiatief en beslissingen te nemen.  Dit 

doen we door de focus van de organisatie te leggen op het 

goed ondersteunen van de medewerker, zodat de relatie 

tussen medewerker en cliënt kan bloeien en de organisatie 

zich duurzaam kan ontwikkelen en groeien.

Hart voor zorg 

Gezegend ben je,

Een boom aan stromen levend water

Vruchten zul je dragen

Blad dat niet vergeelt

Het zal je goed gaan

(Vrij naar psalm 1, H. Oosterhuis)

MissieVisie



Missie
Het ‘waarom’ gaat om wat wij als Cardia

geloven en wat ons drijft, namelijk de zorg 

voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken. 

De bezieling is wat ons ‘Hart voor zorg’ steeds 

weer voedt en het christelijk geloof inspireert 

daarin. We beseffen dat we deze zorg alleen 

kunnen bieden samen met de cliënt, zijn/haar 

familie en vrienden, vrijwilligers en partner-

organisaties. Een ieder die zich herkent in 

onze waarden is welkom.

Cardia werkt als non-profit organisatie in een 

markt met veel concurrentie en is een risico-

dragende organisatie. Dit betekent dat ziel en 

zakelijkheid steeds meer met elkaar worden 

verbonden.

Het Waarom van Cardia



Interne ontwikkelingen

Nieuwe leiderschapsvisie 
brengt nieuw elan en 

draagt bij aan een 
ondernemende cultuur en 

eigenaarschap van 
medewerkers

Cardia kent een krachtige 
cultuur van bevlogenheid, 

ondernemerschap, (externe) 
samenwerking en innovatie.

Toenemende aandacht voor
duurzaamheid. Voorkomen van 

verspilling, investeren in duurzame
inzetbaarheid van personeel en 

energiezuinige gebouwen. 

Merkbaar tekort aan vaste Cardia medewerkers, door ziekteverzuim, 
ongewenst uitstroom en arbeidsmarktkrapte.

Goede financiële 
resultaten mede door 

ruimhartige corona 
compensatie 

Fysieke en mentale 
belastbaarheid van 

medewerkers onder druk, 
onder meer door impact 

corona, geldzorgen en 
toenemende 

zorgcomplexiteit.



Externe ontwikkelingen

Corona en de 
gevolgen hiervan

Impact vergrijzing 
wordt voelbaar

Nieuwe kwaliteits-
standaarden voor 

toekomstbestendige zorg

Toename van 
technologische 

oplossingen

De stem van de 
cliënt wordt steeds 

sterker

Zorgakkoorden: 
Thuis als het kan
Zelf als het kan

Digitaal als het kan

Toename in de 
complexiteit van 

de zorg

Krapte op de 
arbeidsmarkt

Hoge inflatie en 
energiekosten

Klimaat- en 
energiecrisis, noodzaak 

voor verduurzaming 
van de zorg

Slim organiseren door 
netwerksamenwerking 

De omgeving wordt minder 
voorspelbaar (impact oorlog, 

klimaatcrisis, pandemie, inflatie op 
zorgorganisatie en medewerkers)

Passende
zorgToename belang 

preventie en leefbare 
en dementie-

vriendelijke wijken



We zijn op zoek naar balans in…
• Hoe vernieuwen we de zorg in een situatie van druk op de 

dagelijkse zorgcontinuïteit?

• Hoe betrekken we familie bij de zorg en begrenzen we waar 
nodig?

• Hoe zetten we meer technologie in terwijl cliënt en 
zorgprofessional vragen om menselijke interactie?

• Hoe zorgen we voor voldoende vaste mensen in de teams in een 
tijd waarin veel zorgprofessionals ervoor kiezen om als ZZP’er te 
werken?

• Hoe houden we de organisatie financieel gezond, zonder 
coronacompensaties? 

• Hoe houden we voldoende ruimte en tijd voor vernieuwing 
terwijl de effecten van corona impact hebben?

• Hoe behouden we onze kleinschaligheid terwijl Cardia wil 
groeien?

• Hoe varen we onze eigen koers binnen de regionale zorgketens 
en netwerkinitiatieven? 

• Hoe kunnen we versnellen met verduurzamen terwijl 
zorgtransitie ook focus vraagt?

• Hoe maken we onze christelijke identiteit expliciet terwijl onze 
omgeving meer seculier wordt?



We kiezen voor drie sleutels 

die toegang geven:

Drie sleutels: De drie T’s

Tevreden cliënten 

nu en in de toekomst

Technologie & innovatie

Talent & aandacht

… tot de balans

voor resultaten nu en in de toekomst 

voor stabiliteit en vernieuwing

… tot focus

voor heldere prioriteiten in 

uitdagende omstandigheden

… tot meerdere verbeteringen

voor Samen het verschil maken met 

talentvolle medewerkers



Samen het verschil maken

Onze visie voor 2023

Toekomst

Wonen, Zorgen en 
Werken

Tevreden cliënten

nu en in de toekomst

Technologie & innovatie

Talent & aandacht



Belofte
naar de cliënt

“Ik wil samen met mijn mantelzorger 
beslissen waar ik woon en welke 
zorg en behandeling ik krijg. Wij 

zullen zelf aangeven wie en wat ik 
daarvoor nodig heb. Ik wil graag dat 
de medewerkers mij zien en weten 

wie ik ben.”

Samen het verschil maken

Cardia: “We kennen de cliënt en hun naasten en zetten in op 
betekenisvolle zorg met veel ruimte voor eigen regie. 

Cardia ontwikkelt een nieuw woonzorgconcept in Rijswijk Buiten
voor de intensieve verpleegzorg thuis. Hierbij wordt ingezet op 
behoud van regie door de cliënt en community opbouw.”

Cardia wil passende (wijk)zorg leveren. Hiervoor maken we 
heldere keuzes. Daarbij zijn we transparant in hetgeen Cardia kan 
bieden. We maken heldere samenwerkingsafspraken met cliënt 
en mantelzorger. 

We blijven investeren in ons brede netwerk van 
samenwerkingspartners en participeren actief in regionale 
vernieuwingsprojecten. 

De afgelopen jaren heeft Cardia zich stevig doorontwikkeld op pg-
zorg. Nu willen we ook onze expertise op multi-problematiek 
doorontwikkelen. Dit verhoogt de aantrekkingskracht op hoog 
opgeleid personeel. Zo zorgen we voor een kwalitatief aanbod 
voor onze cliënten.

De cliënt wil graag persoonlijke zorg, ook binnen het verpleeghuis 
- wij zetten in op eetbeleving en een gevarieerd aanbod aan 
activiteiten.’’

Tevreden cliënten 

nu en in de toekomst



Belofte naar 
de organisatie

“Wij willen een organisatie die meedenkt en 
meebeweegt om slimme oplossingen te vinden 

om ook in de toekomst maatschappelijke 
meerwaarde te blijven bieden. Dit vergroot de 

vrijheid van onze cliënten en ondersteunt 
collega’s in hun werk.”

Technologie & innovatie

Samen het verschil maken

Cardia: “Cardia is een vernieuwende en innovatieve 
organisatie, dit is steeds meer verweven in ons DNA. We 
willen dat Cardia blijvend leert en verbetert. Technologie en 
innovatie wordt in toenemende mate een fundamenteel 
onderdeel van ons zorg- en bedrijfsvoeringsproces. 

De technologie en innovatie moet zo succesvol zijn dat we 
het echt kunnen gebruiken. We willen technologie 
aantrekkelijk en menselijk maken in de thuisomgeving. Wij 
gaan onze collega’s en cliënten helpen om vertrouwd te 
raken met innovaties.

Dit ten voordele van de cliënt want de cliënt krijgt meer 
regie en autonomie, maar ook de medewerker ondervindt 
voordeel door verbeterde werkprocessen. Zowel de cliënt 
als de medewerker moet lol hebben van de ondersteuning 
die de technologie biedt!

Zorg en bedrijfsvoering zijn verbeterd door toepassing van 
zorginnovatie en verduurzaming.

Cardia draagt bij aan duurzame zorg voor een gezonde 
toekomst.” 



Samen het verschil maken

Cardia: “We zien jouw wens om van betekenis te zijn met 
jouw unieke talent.

Dit talent kun je pas echt inzetten in een gezond en vitaal 
team, dit is een team waar goed wordt samengewerkt, waar 
aandacht is voor elkaar, goed gecommuniceerd wordt en met 
voldoende vaste collega’s wordt gewerkt.  

Onze betrokken leidinggevenden willen bouwen aan dit 
ideaal vanuit een leiderschapsvisie waarbij zij ruimte en 
vertrouwen geven. Medewerkers nemen 
verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling, 
motivatie, vitaliteit en werkplezier. Medewerkers tonen 
persoonlijke leiderschap en nemen regie op hun werk. 

Het werk in de ouderenzorg is interessant en uitdagend. 
Hierdoor kunnen we ons succesvolle zij-instroom-
programma uitbreiden en leiden wij meer medewerkers op. 

We dagen onze zij-instromers, leerlingen, vrijwilligers én 
medewerkers uit om hun talent uit eerdere beroeps-
ervaring in te zetten.”

“Wat zie ik graag een tevreden cliënt 
en familie. Ik zet mijn talenten in. Wij 

werken aan een energiek en 
verantwoordelijk team en we werken 

goed samen binnen de organisatie. 
Wij vinden manieren om ons werk 

handiger in te richten.” 

Belofte
naar de medewerker

Talent & aandacht



Risico’s en maatregelen:

Dagelijkse problematiek (inflatie, hoog verzuim en 
personeelstekorten) verdringt de vernieuwingsagenda 

• Projectmatige aanpak bij vernieuwing/verbetering

• Inzet andere professies bij vernieuwingsagenda

• Integrale sturing en aanpak vanuit visie op leiderschap

• Leren en creatief innoveren bij knelpunten

Wijziging kwaliteitsstandaarden en financiering door overheid

• Verwachtingsmanagement

• Goede interne samenwerking

• Tijd vrijspelen door slim organiseren, ontregelen en 
digitaliseren

• Krachtig leiderschap en verandervermogen 

Langzame adoptie technologie

• Selectie van gebruiksvriendelijke en bewezen 
technologie

• Ondersteuning bieden aan gebruikers

• Regionale samenwerking in vernieuwingsprojecten

Financiële tekorten door versobering zorgfinanciering en 
kostenstijging

• Snelle ontwikkeling doelmatigheid met   
behoud van kwaliteit.

• Aantrekken van derde geldstromen 

Risico’s van 
strategische doelen

Tevreden cliënten 

nu en in de toekomst

Technologie & innovatie

Talent & aandacht



Organiseer principes

Ruimte om te vernieuwen, tegelijk met het robuust houden van de 

organisatie door:

A  Anticiperen op nieuw integraal kwaliteitskader, duurzaamheidsopgave 
en zorgtransitie

B Opschalen en adoptie zorgvernieuwing in het primaire proces vanuit 
verpleegkundig leiderschap

C Prioritering in uitvoering van de strategie, gebaseerd op de draagkracht 
van de organisatie

D Intensief programma voor leiderschaps- en teamontwikkeling, en 
verzuimbeheersing

E  (Technologische) zorgvernieuwing in samenwerking met partners in de 
regio

F Samenwerken en leiderschap vindt plaats waar mogelijk op basis van de 
leiderschapsvisie en met situationele uitwerking waar nodig.



Van willen naar doen

Wat Waar beschreven

Ambities • Strategienotitie 2023
‘Samen het Verschil Maken’ 

Doelen gerelateerd aan • Kwaliteitsplan verpleeghuiszorg 2023
Kwaliteitskader

Fasering en doelen voor 2023 • Jaarplan 2023

Doelstellingen en acties per • Jaarplannen van de organisatieonderdelen
organisatie onderdeel



Samen het verschil maken

Toekomst

Wonen, Zorgen en 
Werken



Samen het verschil maken
ook in 2023


