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Navigatie.
Hier zie je een minimalistische 

navigatiebalk zodat je zonder 

moeite naar diverse hoofdstukken 

kunt navigeren.

Wil je terug naar de 

inhoudsopgave, 

klik dan op het huisje.

Als je op de cijfers klikt, 

verplaats je per hoofdstuk. 

Wanneer je op de pijlen klikt, 

verken je elke pagina in dit 

document.
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1. Koers 2021-2025
Geen toekomst zonder verleden…
Al sinds 1355 vervult het Nicolaas Gasthuis -wat nu onze 
locatie Aelbrecht van Beieren is- als oudste gasthuis in 
de Haaglanden, een rol als ziekenhuis, verpleeghuis, 
opvanghuis en bejaardentehuis.

Samen met locatie Oldeslo, van origine een rusthuis opgericht vanuit de doopsgezinde 

gemeente, vormen zij onze herkenbare punten in de wijk van waaruit wij onze 

maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Twee locaties, ieder met een  

rijke geschiedenis van medemenselijkheid die we als stevig fundament naar de 

toekomst meenemen.

Op basis van de feiten en inzichten hebben we ons strategisch beleidsplan 

ontwikkeld. In dit hoofdstuk delen we ons beeld van de toekomst (onze visie), onze 

rol in deze wereld (onze missie) en welke belofte wij doen aan onze (toekomstige) 

cliënten, de (wijk)bewoner, medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners 

(onze positionering).
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2.1 Onze koers: 
visie
In een snel veranderende 
maatschappij is het van 
belang dat wij als Oldael 
meebewegen. Onze rol als 
ouderenzorgorganisatie 
verandert, voor onze 
cliënten, (wijk)bewoners, 
medewerkers, vrijwilligers en 
samenwerkingspartners.  

In dit hoofdstuk delen we onze visie 

op de veranderende samenleving, 

we delen hoe wij kijken naar de zorg 

voor ouderen en naar samenwerking 

binnen het (zorg)netwerk. 

Bronnen:
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Onze visie op  
de cliënt:
Hoe kijken wij naar hun leven?

De meeste mensen in ons verzorgingsgebied 

zijn welvarend, hoger opgeleid en verknocht 

aan hun omgeving. Zij wonen en leven hier 

in hun eigen vertrouwde ‘residentiële’ stads-
delen in het Haagse Hout en Scheveningen 

en willen ook, in de nadagen van hun leven, in 

hun vertrouwde omgeving van hun oude dag 

genieten.

We beseffen goed dat ieder mens anders 

is, een eigen levensverhaal heeft en leeft 

volgens eigen wensen en behoeften. Daar 

sluiten wij bij aan. Wij vinden het belangrijk 

dat onze cliënt zelf beslist, soms samen met 

diens netwerk, over hoe het leven en ook het 

levenseinde, invulling te geven. Wij gaan voor 

bovengemiddelde klanttevredenheid.

Onze visie op 
samenwerking:
Hoe kijken we naar onszelf ten 
opzichte van anderen?

De uitdagingen in Haaglanden zijn groot. De 

zorgvraag zal de komende 20 jaar met 75% stijgen. 

Er vindt een verzwaring plaats van de zorgvraag 

door toename aantal hogere ZZP’s. Deze toename 

wordt veroorzaakt door VV5 en VV7. 

Het netwerk rond deze groep wordt 

substantieel kleiner en het zorg- en 

ondersteuningsaanbod is erg versnipperd.

Als deskundige voelen wij hier een verant-

woordelijkheid. In ons verzorgingsgebied zijn 

we een onafhankelijke organisatie en daar zijn 

wij trots op. 

Vanuit deze krachtige positie zijn wij van 

toegevoegde waarde in ons verzorgingsgebied 

en een sterke schakel in de keten.

Aansluiting en samenwerking zien we dan ook 

als een speerpunt naar de toekomst toe. Samen 

met onze samenwerkingspartners streven wij 

naar het hoogst haalbare voor onze cliënten. 

Visie op de 
samenleving: 
Hoe kijken we naar de 
toekomst?

De populatie in ons verzorgingsgebied wordt 

ouder. We zien een toename van ouderen die 

langer thuis blijven wonen met een groeiende 

zorg- en/of ondersteuningsvraag. 

We zien een groeiende groep welvarende 

ouderen waarvan het sociale en ondersteu-

ningsnetwerk kleiner wordt. Deze groep heeft 

hulp nodig met het vinden van de weg in 

het oerwoud van mogelijkheden in zorg en 

ondersteuning. 

Daarnaast zien we een groeiend tekort op de 

arbeidsmarkt, dat betekent dat we ons bewust 

moeten zijn van het feit dat we als werkgever 

aantrekkelijk zijn en blijven.
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Onze missie: 
Welke ambitie hebben 
we als Oldael voor onze
ouderen? 

Als kleine, zelfstandige organisatie kennen 

we onze wijken en de mensen die er wonen. 

Deze kennis, gekoppeld aan onze deskundig-

heid op het gebied van ouderen maakt dat we 

een belangrijke rol kunnen vervullen voor de 

ouderen in ons verzorgingsgebied.

Wij bieden de mogelijkheid om zo lang 

mogelijk in een vertrouwde omgeving te leven. 

Deze ambitie is voor ons haalbaar omdat we 

als zelfstandige organisatie een sterke veranke-

ring hebben in onze omgeving.

Dit doen we door ouderen in hun vertrouwde 

omgeving van hun oude dag te laten genieten. 

We gaan in de toekomst een grotere rol spelen 

en bevorderen de interactie in de wijken 

om ons heen om ook zelfstandig wonende 

ouderen een herkenbaar punt te bieden.

 
Welke ambitie hebben we voor 
onze samenwerkingspartners 
en medewerkers? 

Samen met onze partners werken we aan een 

sterk zorg- en ondersteuningsnetwerk: een 

‘steunstructuur’ voor ouderen in onze omgeving. 

Dit doen we vanuit onze locaties, maar ook 

spelen we een actieve rol in zowel ‘horizontale’ 

samenwerking (zorgkantoor, ZorgScala 

Haaglanden) als ‘verticale’ samenwerking 

met andere partners in de zorgketen 

(Stichting Transmurale Zorg), en operationele 

samenwerking in ons ‘lerend netwerk’.

Medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers, 

stagiaires en leerlingen zijn de basis en het 

fundament van Oldael. We werken vanuit 

(eigen) verantwoordelijkheid, vertrouwen en 

vrijheid. Zo creëren we een plek waar het niet 

alleen fijn leven maar ook werken is. We zijn 

een goede werkgever die onze medewerkers 

echt ziet en ondersteunt in hun werk en 

persoonlijke ontwikkeling. Dat betekent 

dat we onze medewerkers en vrijwilligers 

faciliteren om vanuit hun eigen passie en 

kracht een bijdrage te leveren aan de ambities 

van Oldael.
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2. Feiten en 
inzichten
We ontwikkelen ons strategisch beleidsplan op basis van 
een fundament van feiten (kwantitatieve informatie) en 
inzichten (kwalitatieve informatie). We nemen je mee in 
onze belangrijkste bevindingen en conclusies.

Po
st

ad
re

s

Po
st

bu
s 

90
71

0

25
09

 LS
  D

en
 H

aa
g

Te
l.:

 0
70

 - 
53

0 
05

 3
0 

E-
m

ai
l: 

in
fo

@
ol

da
el

.n
l 

W
eb

: w
w

w
.o

ld
ae

l.n
l 

ib
an

: N
L1

2 
AB
NA

 0
44

5 
65

60
 7

7 

kv
k:

 2
72

53
84

3

Lo
ca

tie
s

O
ld

es
lo

M
au

rit
s 

de
 B

ra
uw

w
eg

 1
8

25
97

 ke
  D

en
 H

aa
g

Fa
x:

 0
70

 - 
35

8 
41

 4
8

Ae
lb

re
ch

t v
an

 B
ei

je
re

n

Th
eo

 M
an

n-
Bo

uw
m

ee
st

er
la

an
 1

25
97

 GT
  D

en
 H

aa
g

Fa
x:

 0
70

 - 
32

8 
06

 6
8

Deskresearch: 
Bestaande gegevens en onderzoeken

Big data: 
Datasets op provinciaal, gemeentelijk 

en huishoudniveau

Stadsinterviews: 
62 stadsinterviews met ouderen 

vanaf 60 jaar.

Werksessies: 
Creatieve werksessies met 

onze medewerkers waarin 

we strategische vraagstukken 

bespreken en visie ontwikkelen op 

basis van feiten en inzichten

?

2
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2.1 Ontwikkelingen  
in de zorg
De samenleving en ons zorglandschap veranderen. In de toekomst zien we  
een dubbele vergrijzing. In 2015 telde Nederland 3,1 miljoen 65-plussers.  
Dit aantal zal in 2040 al staan op 4,8 miljoen 65-plussers. 

Niet alleen komen er veel ouderen bij, ook 

neemt de levensduur van de mens toe en 

dragen we een steeds complexere zorgvraag 

met ons mee. Deze ontwikkelingen zorgen 

voor een grote druk op de zorg. 

We staan daarnaast voor een grote 

uitdaging op het gebied van personeel. In 

de toekomst zien we een groot tekort aan 

zorgprofessionals. Creativiteit en technologie 

zullen ons hierbij kunnen helpen om met 

relatief minder personeel, dezelfde hoge 

kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren.

We zien ook dat de behoeften van ouderen 

veranderen. Zij willen het liefst zo lang 

mogelijk thuis blijven wonen, wat een 

toename in de vraag naar thuiszorg met zich 

meebrengt. In 2015 woonden ongeveer 1,2 

miljoen ouderen thuis maar in 2040 zal dit 

al oplopen naar 2,5 miljoen. We moeten 

daar als zorgaanbieder in mee bewegen. 

Daarnaast is er behoefte aan meer eigen 

regie in de keuzes binnen de zorg. De 

dialoog tussen de zorgverlener, de ouderen 

en het sociale netwerk van de ouderen zal 

steeds vaker een belangrijke rol spelen.

Bronnen:

2040201520402015

120.000

OUDEREN IN VERPLEEGHUISOUDEREN IN THUIS

1,2 MILJOEN

2,5 MILJOEN

150.000 TOT
200.000
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2.2 
Ontwikkelingen  
in onze regio
De veranderingen in de zorg 
hebben invloed op onze 
samenleving. De belangrijke 
veranderingen in regio 
Haaglanden hebben we in 
beeld gebracht. 

In dit hoofdstuk laten we de ontwikke-

lingen van regio Haaglanden zien op het 

gebied van bevolking, zorg en wonen.

Bronnen:

817.800 inwoners
REGIO HAAGLANDEN

KENMERKEN VAN DE REGIO

HUIDIGE VRAAGONTWIKKELING VERWACHTE VRAAGONTWIKKELING

intramurale 
locaties
15Aandeel  

75-plussers 7,1%
Landelijk 8,1%  KLASSE

HOGE SES LAGE SES
KLOOF
SOCIALE
ECONOMISCHE

Grote tweedeling in sociaaleconomische 
status: of laag of hoog. 

15 intramurale locaties per 1000 inwoners 
(landelijk: 18 locaties )

7,1 van de inwoners in regio 
Haaglanden is 75-plus

Aantal  
Wlz-klanten 7.924
Waarvan in eigen 
woonomgeving

1.101

524Aantal op 
de wachtlijst

Actief wachtenden 78 

Niet-actief wachtenden  446
 

Ontwikkeling ZZP-mix
Verzwaring zorgvraag door toena-
me aantal hogere ZZP’s. Dit wordt 
veroorzaakt door VV5 en VV7.

Langer thuiswonen
De trend van langer thuiswonen is 
zichtbaar in afgelopen 2 jaar. 
Toename levering zorg in eigen 
woonomgving.

Ontwikkeling aantal WLZ klanten (exclusief MPT)
De zorgvraag stijgt het komende jaar met 75%.

Verwacht regionaal tekort aan Wlz-zorgaanbod 
In 2040 moeten 5.068 extra klanten van verpleegzorg worden voor-
zien, zowel thuis in het verpleeghuis als in tussenvoorzieningen. 
Deze toenemende zorgvraag gaat gepaard met hogere zorg- en 
investeringskosten in de regio.

20,1% 19,5%

44,9% 45,7%

20,7% 20,2%

10,5% 10,6%
3,9%3,8%

VV4 VV7VV6VV5 VV8/9/1

2018 2019

88% 86%

12% 14%

Intramuraal eigen woonomgeving
2018 2019

2025 2030 2035 2040

7.527
8.706

10.244
11.801

794
1.973

3.511
5.068

0
203520302020 20402025
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Intellectuele cultuurliefhebbers

Creatieve milieuliefhebbers

Actieve vijftigplussers

Betrokken senioren

Traditionele dorpelingen

Budgetgedreven huurders

Locaties Oldael
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Op de kaart zien we alle huishoudens van 65 jaar 

of ouder in het hele verzorgingsgebied,

verdeeld in zes groepen met verschillende 

levensstijlen. 

2.3 Ontwikkelingen 
met betrekking tot 
onze cliënten en 
de ouderen in ons 
verzorgingsgebied 
In ons verzorgingsgebied zien  
we 1.220 huishoudens van  
75 jaar en ouder.
 
In dit hoofdstuk bekijken we de 

ouderenpopulatie in ons verzorgingsgebied, 

ons huidige cliëntenbestand en vergelijken 

we deze met elkaar. In ons cliëntenbestand 

hebben we 167 huishoudens van 75 

jaar en ouder. Dit is 13,7% van het 

verzorgingsgebied. Op de kaart zien we alle 

huishoudens van 75 jaar en ouder in het 

hele verzorgingsgebied, verdeeld over zes 

groepen met verschillende levensstijlen.

Bronnen:

Meer lezen over dit big  
datamodel en de levensstijlen? 
Klik hier! >

85
,8

%

1047 12

Welvarend Minder welvarend

88 76

6,
3%

7,
2%

6
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De potentiele bewoners van Oldael komen 

overeen met de ouderen in het verzorgingsgebied 

die we hiervoor hebben gezien. Het is een groep 

mensen met de volgende kenmerken:

Algemeen meer hoog opgeleiden 
t.o.v. Nederland ouder dan 75 jaar. 

Deze mensen hebben een hoog 
inkomen met een hoge koopkracht. 

67% woont in een koopwoning.

De toekomstige ouderen zijn te verdelen over drie 

verschillende leefstijlgroepen

De ouderen (75 jaar en ouder) in ons 

cliëntenbestand zijn ten opzichte van alle 

75-plussers in Nederland vaker gemiddeld 

opgeleid. Omdat Oldael voornamelijk intra-

murale zorgt levert, wonen deze ouderen 

logischerwijs vaker dan gemiddeld in een 

huurwoning. We zien in ons cliëntenbestand 

drie profielen naar voren komen:

HET VERZORGINGSGEBIED 
VAN OLDAEL 
In de gehele gemeente Den Haag zien 
we verschillende groepen ouderen. 

Er zijn zowel veel welvarende ouderen met een 

hoge economische status als ouderen met een 

lage economische status. De tweedeling hierin is 

groot. In dit hoofdstuk bekijken we de ouderen 

in het verzorgingsgebied van Oldael. Het is 

opvallend dat in het verzorgingsgebied van 

Oldael bijna alleen welvarende ouderen wonen. 

Hoog opgeleid   
66% t.o.v. 21,4% in Nederland 

Hoog inkomen 
49,7% t.o.v. 13,5% in Nederland

Huurwoning 
56,6 t.o.v. 53% in Nederland

Etagewoning 

20% t.o.v. 6,4% in Nederland

Flat/appartement
53,5%  t.o.v. 42,3% in Nederland

Rijtjeshuis
22%  t.o.v. 16,2% in Nederland

Intellectuele cultuurliefhebbers:
Hoogopgeleide ouderen met 

een hoog inkomen die graag een 

klassiek concert of een oper-

avoorstelling bezoeken. 

Creatieve milieuliefhebbers: 
Hoogopgeleide ouderen met een 

hoog inkomen die het belangrijk 

vinden hun steentje bij te dragen 

aan het milieu en regelmatig in de 

natuur te vinden zijn.

Betrokken senioren: 
Ouderen die veel voldoening 

halen uit het helpen van anderen. 

Ze hebben een gemiddelde opleiding 

en inkomen. Een groot deel van hun 

tijd besteden ze aan vrijwilligerswerk. 

PROFIELEN OUDEREN IN 
HET VERZORGINGSGEBIED

Intellectuele cultuurliefhebbers

Creatieve milieuliefhebbers

Betrokken senioren

DE CLIËNTEN VAN OLDAEL  ASPIRANT BEWONERS

TE
HUUR

In het gebied zien we zeven grote groepen 

ouderen (groter dan 5%):

6,3% 

85,8%

7,2% 91
%

152

Verdeling levensstijlen

5

3%

10

6%

Intellectuele 
cultuur- 

liefhebber
70%

Creatieve 
milieuliefhebber

12,7% 

Betrokken  
senioren

10,9%

TE
KOOP

2
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2.4 Behoeften  
en percepties van 
ouderen in ons 
verzorgingsgebied
De toekomst brengt nieuwe 
generaties ouderen met zich 
mee. Deze ouderen hebben eigen 
behoeften en percepties. In dit 
hoofdstuk brengen we twee 
thema’s in beeld die kenmer-
kend zijn voor de ouderen van de 
toekomst in regio Haaglanden.

Bronnen:

‘Eigen regie’

De ouderen van de toekomst zien zichzelf zo 

lang mogelijk thuis blijven wonen. Zij staan zelf 

in de regie en blijven zo autonoom mogelijk. 

Ook als de toekomstige ouderen zorg nodig 

hebben, willen zij zelf aan het roer blijven. 

Terechtkomen in een verpleeghuis zien zij dan 

ook als een doemscenario.  Technologische 

middelen kunnen langer thuis blijven wonen 

mogelijk maken. De meningen van de toekom-

stige ouderen zijn hierover verdeeld. 

De toekomstige ouderen in de wijken rondom 

de Oldael locaties zijn voornamelijk hoogopge-

leide mensen en omringen zich het liefst met 

gelijkgestemden. Het is van belang dat zij hun 

persoonlijke hobby’s en activiteiten uit kunnen 

oefenen in een bekende omgeving. 

‘Ontkenning’

De ouderen van de toekomst anticiperen nog 

niet op hun oude dag. Ze zien de toekomst 

somber in. Ze denken dat de toekomst een 

afname in hun sociaal netwerk betekent en 

daarmee een grote kans op eenzaamheid. 

Weinig toekomstige ouderen zijn bekend met 

de hulp en zorg die aangeboden wordt in de 

omgeving. Over Oldael hebben zij eigenlijk 

geen beeld, zowel niet positief als negatief.

?

2
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2.5 Sterktes, 
zwaktes, kansen en 
bedreigingen
Om te kunnen ontwikkelen 
moet je inzicht hebben in je 
sterktes, zwaktes, kansen en 
bedreigingen. In verschillende 
werksessies met de Raad van 
Bestuur, het managementteam, 
verschillende cliëntenraden, 
de ondernemingsraad en de 
Raad van Toezicht zijn we tot de 
volgende analyse gekomen. 

Bronnen:

S

K B

Z
Sterktes 

• Kleinschalig

• Betrokken

• Goede ligging van de locaties

• Oldeslo; rust en ruimte

• Aelbrecht van Beijeren: levendige wijk

• Continuïteit in flexibele schil

Kansen

• Dubbele vergrijzing: veranderende vraag en 

behoeften

• Type mensen in de wijken rond de locaties 

(intellectuele cultuurliefhebbers)

• Groeiende noodzaak tot (regionale) 

samenwerking

• Geen (negatief) imago

Zwaktes

• Sterk verouderd vastgoed

• Exploitatie in onbalans

• Onbekend, niet onderscheidend

• Verschil in leefstijl personeel 

en cliënten

Bedreigingen

• Imago van de branche

• Groeiende kloof aanbod en vraag (ZZP)

• Krapte arbeidsmarkt

• Kwetsbare kleinschaligheid

• Inkoopkracht zorgkantoor en verzekeraars

2
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Sterktes en zwaktes

Bij Oldael is onze kleinschaligheid onze kracht. 

We zijn betrokken en kunnen inspelen op 

de behoeften en wensen van onze ouderen. 

Oldeslo is er voor diegenen die behoefte 

hebben aan rust en ruimte en zich graag in 

een natuurlijke omgeving bevinden. Onze 

andere locatie Aelbrecht van Beijeren staat 

in een levendige wijk en is er voor diegene 

die graag midden in de samenleving staan. 

Hoewel er krapte is op de arbeidsmarkt 

werken wij goed samen met een flexibele schil 

van medewerkers.

Anderzijds zien wij ook onze zwaktes. Zo is ons 

vastgoed sterk verouderd en toe aan vernieu-

wing. Wij moeten hier stappen gaan zetten. 

Daarnaast is Oldael onbekend in de omgeving. 

De toekomstige ouderen hebben geen beeld bij 

Oldael. Dit vraagt wat van onze communicatie 

naar buiten toe. 

Bij Oldael zien we veel Intellectuele cultuurlief-

hebbers in ons cliëntenbestand. Ons personeel 

komt niet uit dezelfde levensstijlgroep. De 

gewoonten en gedragingen van deze twee 

groepen verschillen. Het is aan ons om zo goed 

mogelijk in te kunnen spelen op de behoeften 

van de cliënt en elkaar te begrijpen. 

Kansen en bedreigingen

De groep toekomstige ouderen in onze 

omgeving valt voornamelijk in de categorie 

van Intellectuele cultuurliefhebber. Deze 

mensen hebben over het algemeen wat meer 

te besteden. Dit biedt mogelijkheden in ons 

aanbod door extra diensten aan te bieden.

Ondanks dat we klein zijn, staan we goed 

bekend bij onze samenwerkingspartners de 

regio. Door samen met partners te kijken naar 

de uitdagingen die de regio te wachten staan, 

kunnen we op de juiste manier anticiperen.

Oldael heeft ook te maken met een aantal 

bedreigingen, zo is het imago van de oude-

renzorg niet bepaald positief. Het imago en de 

groeiende kloof tussen aanbod van en vraag 

naar personeel zorgt voor een krapte op de 

arbeidsmarkt. Aan de andere kant vraagt het 

ook om meer (regionale) samenwerking. Door 

hier gericht op te investeren en samen met 

partners te kijken naar de uitdagingen die de 

regio Haaglanden te wachten staan, kunnen 

we op de juiste manier anticiperen.

Onze kleinschaligheid is naast onze kracht 

ook een kwetsbaarheid. We worden door het 

zorgkantoor en verzekeraars niet gezien als 

een stevige gesprekspartner en zijn dus afhan-

kelijk. Daarnaast is de afschrijving van ons 

vastgoed en de noodzaak tot investeren een 

belangrijk issue die zorgvuldigheid vraagt.

2
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3. Waar we voor 
willen staan: 
onze positionering
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3.1 Onze 
positionering
In onze positionering beschrijven 
we waar wij als Oldael voor willen 
staan.

We beschrijven vijf pijlers:
1. Wat zijn we? 

2. Waarin onderscheiden wij ons?

3. Welke functie en rol hebben we voor onze 

doelgroepen?

4. Welk gevoel roept dit op? 

5. Wat is ons belangrijkste doel?

4. Thuis voelen

3. Vertrouwde plek

2. Herkenbaar punt in 
onze ‘residentele’ wijken

5. Waardig leven in
gastvrij Oldael

1. Zelfstandige
gemeenschap

3
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Zelfstandige
gemeenschap

Oldael is een zelfstandige gemeenschap, een 

‘community’ van bewoners, families, buurtbe-

woners, medewerkers en vrijwilligers. 

We zijn klein en persoonlijk, warm en 

autonoom en we maken samen met onze 

gemeenschap keuzes over wat er binnen 

Oldael gebeurt. We geloven dat ieder mens 

deel is van zijn/haar eigen gemeenschap. 

Daarnaast vinden we dat iedereen zoveel 

mogelijk in de eigen omgeving mag genieten 

van het leven. Ook in de laatste levensfase.

Herkenbaar punt in onze 
residentiële wijken

Bij Oldael zijn mensen welkom. Als geen 

ander kennen wij onze wijken en onze 

bewoners. Dit maakt dat we kunnen inspelen 

op de wijze waarop ieder mens wil genieten 

van zijn oude dag. Zo heeft elk van onze 

locaties een eigen identiteit en invulling. 

Oldeslo voor die mensen met behoefte aan 

leven in een rustige wijk; Aelbrecht van 

Beijeren voor hen die behoefte hebben aan 

wat meer reuring.

In verbinding met de wijk. We staan in verbin-

ding met de wijken, de bewoners én de organi-

saties rondom, we zijn samenwerkingsgericht, 

behulpzaam en gastvrij.

Vertrouwde plek

Oldael is een vertrouwde plek, waar je met 

gelijkgestemden je leven kunt leiden. 

We vormen een hechte gemeenschap met 

stuk voor stuk unieke persoonlijkheden. 

We ervaren een sterke verbondenheid. We zijn 

altijd in de nabijheid.

Altijd in functie van delen: comfort en kwaliteit 

van leven

Thuis voelen 

“Oldael is hecht en open, vertrouwd omdat 
Oldael al lang mijn ontmoetingsplek is.”

Je kan jezelf zijn. Je wordt gekend zoals je bent.
Bij Oldael voel je je thuis.

1. WAT ZIJN WE?
2. WAARIN ONDER-
SCHEIDEN WIJ ONS?

3. WELKE FUNCTIE EN ROL 
HEBBEN WE VOOR ONZE 

DOELGROEPEN?
4. WELK GEVOEL  
ROEPT DIT OP?

3
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5. Wat is ons belangrijkste doel? 

Waardig leven in 
gastvrij Oldael

Oldael is ontmoeten. 
Vertrouwd en verbonden met gelijkgestemden. 

Genieten van gastvrijheid en waardigheid. 

Zijn wie je bent, tot aan de laatste levensfase
Actief blijven, blijven ontwikkelen

Delen van passies

‘Waardig leven in gastvrij Oldael’ 

Onze ‘positonerings- 
statement’: 
Zorggroep Oldael is de de zelfstandige 
gemeenschap voor ouderen in het Haagse 

Hout en Scheveningen. 

Wij vinden dat iedereen het verdient om fijn 

en beschut samen ouder te worden, in diens 
eigen residentiële wijk waar je fijn kunt wonen, 

elkaar ontmoeten, activiteiten ontplooien of 

zorg en ondersteuning kunt krijgen. 

We bieden een vertrouwde plek, comfort en 

kwaliteit van leven en begeleiden, samen met 

partners in het zorg- en ondersteuningsnetwerk 

mensen -binnen en buiten onze locaties- in alle 

fasen van het oud zijn.

“Ik voel me hier thuis en kan hier samenleven 
met gelijkgestemden, genieten van mijn oude 
dag: Waardig leven in gastvrij Oldael”

3
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4. Waar we willen 
staan in 2025: 
onze 7 strategische 
speerpunten
Op basis van de visie (ons beeld van de wereld van morgen) 
onze missie (de rol die we willen spelen in die wereld) en onze 
strategische positionering (waar willen wij als Oldael voor 
staan) hebben we onze koers bepaald. In het volgende hoofdstuk 
beschrijven we middels 7 strategische speerpunten hoe wij onze 
ambities willen realiseren. 

4
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Welzijn, wonen zorg:

Bij Oldael staat ‘waardig leven’ van de oudere 

centraal en niet zijn of haar beperking of ziekte. 

Waar de zorgvraag van de bewoners zwaarder 

wordt, blijft ‘het leefplezier’ leidend voor de 

manier waarop wij werken.

In 2025 zijn we een kleinschalige gemeenschap 

waar men zich thuis voelt. Of je er nu woont, 

op bezoek komt of werkt. Onze dienstverlening 

is daar dan volledig op toegespitst en wordt 

gekenmerkt door diversiteit: welzijn, wonen en 

zorg. Wij willen een gemeenschap zijn die een 

vrije leefomgeving biedt die veilig is. 

De ‘kleinschalige gemeenschap’ bestaat voor-

namelijk uit cliënten, die een somatische 

of psychogeriatrische ondersteuningsvraag 

hebben waarop het informele netwerk het 

antwoord niet meer geven kan. Het streven is 

dat cliënten de laatste fase van hun leven in een 

veilige/beschermde woonomgeving bij Oldael 

kunnen blijven. 

Binnen Oldael is iedereen welkom. We weten 

dat naasten voor onze bewoners belangrijk 

zijn. Daarom gaan we actief de dialoog aan 

over hun rol en betrokkenheid in het leven 

van bewoners. Om dit alles te kunnen reali-

seren is een dialoog tussen de ouderen, hun 

verwanten en onze zorgprofessionals cruciaal: 

samen bespreken hoe we dit zo goed mogelijk 

kunnen organiseren. Deze werkwijze borgen 

we in de manier waarop we onze medewer-

kers opleiden, inwerken en hoe we in teams 

met elkaar samenwerken. 

Herkenbaar punt in de wijken:

Naast de zorg die thuiszorgorganisaties leveren 

willen we ouderen een herkenbaar middel-

punt in hun wijken geven. Dit haalt alleen-

staanden uit hun isolement en geeft een mate 

van levendigheid en interactie in onze locaties 

Oldeslo en Aelbrecht van Beijeren. Ouderen 

blijven steeds langer thuis. Het netwerk rond 

deze groep wordt substantieel kleiner en 

eenzaamheid ligt op de loer.

We streven ernaar om ouderen middels de 

sociale kaart wegwijs te helpen in het steun- 

en zorglandschap gedurende de cliëntreis. 

Wij pakken deze rol door de wijkbewoners 

rondom onze locaties te in verbinding te 

brengen met Oldael.

 Het ‘buiten naar binnen halen’ zien we als een 

belangrijke ambitie, maar ook als een compe-

tentie die we nog moeten ontwikkelen. In de 

komende periode zullen we onderzoeken hoe 

wij hier het best invulling aan kunnen geven 

en welke samenwerkingspartijen we nodig 

hebben om dit te realiseren.

Speerpunt 1:  

Dienstverlening
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Samenwerking:  

Voor die ouderen die expertisezorg behoeven, 

of ernstige gedragsproblematiek kennen, 

werken we samen met partnerorganisaties 

die die expertisezorg wel in huis hebben. 

Ook met behandelingen hebben we 

structurele samenwerking op oproepbasis met 

specialist ouderenzorg.

Regionaal, in het zorgnetwerk van 

V&V-organisaties, dragen we ons steentje bij 

door kennis en expertise te halen én te delen 

in de samenwerkingsverbanden die lokaal en 

regionaal ontstaan. 

We sluiten aan bij ZorgScala Haaglanden en de 

ontwikkelprojecten in die daaruit voortvloeien. 

Voorbeelden van huidige thema’s zijn:

• Casemanagement dementie

• ICT 

• Zorginnovaties

• Financiering van de zorg, regionaal 

• Indicatiestelling, etc.

We zijn onderdeel van het lerend netwerk. 

Hiermee streven we naar een structurele en 

operationele samenwerking.

Financiering:

De dienstverlening moet passen binnen de 

geldende en beschikbare financiële kaders. 

Passende indicaties volgens het huidige finan-

cieringsstelsel zijn ZZP 4, ZZP 5, ZZP 6 en VPT 

(met en zonder behandeling). Wij realiseren 

ons dat politieke ontwikkelingen of verande-

ringen binnen het financieringsstelsel effect 

kunnen hebben op de doelgroep benadering in 

de toekomst. 

Planning
2021

2022

2023

Dienstverlening
jan 2021 - sept 2021

Herkenbaar punt
in de wijk
jul 2021 - n.t.b.

Samenwerking 
en aansluiting
mrt 2021 - mrt 2022

4



Vastgoed dat aansluit bij 
de strategische 
positionering

In 2025 is ons vastgoed stapsgewijs 

ontwikkeld en aangepast op onze strategische 

positionering. Onze gebouwen bieden 

comfort, beschermd en veilig wonen met 

mogelijkheid om met gelijkgestemden waardig 

te oud te zijn. Om dit te realiseren creëren 

wij gemeenschapsruimten. Aanvullend 

ontwikkelen we gezamenlijke ruimtes 

waar bewoners en naasten elkaar kunnen 

ontmoeten met elkaar interactie kunnen 

hebben en kunnen genieten. De gebouwen 

zijn zo ingericht dat het er fijn werken is 

voor medewerkers.

Voldoen aan de eisen van 
vandaag… en aan de eisen
van morgen

Onze gebouwen, appartementen, kamers, 

badkamers etc. voldoen aan eisen en de 

behoeften van ‘de cliënt van vandaag én 

morgen’. En onze gebouwen voldoen aan wet- 

en regelgeving hieromtrent, zoals duurzaam-

heid en veiligheid.

Vastgoed als ‘herkenbaar
punt in onze wijken’

Belangrijk onderdeel van onze gewenste 

positionering is dat Oldael zich openstelt en 

in verbinding komt met de wijken en haar 

ouderenpopulatie. Komende jaren onder-

zoeken we hoe we qua dienstverlening ‘buiten 

naar binnen halen’ en ons vastgoed hiervoor 

kunnen inzetten. 

Speerpunt 2:  

Vastgoed
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Planning
2021

2022

2023

AvB Vastgoed visie
apr 2021 - jun 2021

Oldeslo Vastgoed visie
jul 2022 - sept 2022

AvB Briefing architect & 
financiële onderbouwing
okt 2021 - dec 2021

Oldeslo Briefing architect
jan 2023 - mrt 2023

Oldeslo Financiële 
onderbouwing
apr 2023 - jun 2023

AvB Ontwikkelplan per locatie 
met assortiment (+domotica)
jul 2021 - sept 2021

Oldeslo Ontwikkelplan per locatie 
met assortiment (+domotica)
okt 2022 - dec 2022

4



‘Iedereen leeft en beleeft het 
Oldael verhaal’

‘Iedereen leeft en beleeft het Oldael verhaal’

Ons ‘verhaal’ (missie, visie, positionering) is 

toegankelijk en doelgroepgericht gedeeld met 

onze medewerkers en bewoners. Hierdoor kan 

eenieder het Oldael verhaal in eigen woorden 

vertellen. 

Het Oldael verhaal komt gestructureerd en 

gepland als een mantra terug in onze activi-

teiten richting medewerkers en bewoners.
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Planning
2021

2022

2023

Verhaal vormgeven
jan 2021 - jun 2021

Ambassadeurs en uitrol
jul 2021 - n.t.b.

Kernwaarden 
en lijnmanagers
apr 2021 - jun 2021

4

Speerpunt 3:  

Het ‘oldael verhaal’ 



Structurele communicatiestrategie

Wij streven ernaar dat Oldael in 2025 bekend 

is bij de belangrijkste stakeholders op het 

gebied van:

• Naamsbekendheid

• Merkbekendheid (onze gewenste 

positionering)

• Wat we voor wie betekenen

Dit realiseren we door communicatiestrategie 

en beleid te ontwikkelen waarin we de Oldael 

positionering actief uitdragen met behulp van 

passende media en communicatiemiddelen. 

De focus ligt op structurele communicatie 

waarin we laten zien dat het fijn leven is bij en 

nabij Oldael (voor bewoners en ouderen in de 

omgeving), fijn werken (voor medewerkers) en 

goed samenwerken (stakeholders). 

We erkennen de diversiteit van de 

doelgroepen. Daarom houden wij hier 

rekening mee in de communicatiestrategie. Dit 

betekent dat de aanpak kan variëren, waarbij 

het Oldael verhaal uniform is.  

Doelstellingen

In 2025 geniet Oldael lokale bekendheid. 

De positionering van Oldael is bekend bij 

stakeholders en zij weten wat dit betekent 

voor samenwerking. Dit bereiken we door:

• De kapstok benoemen (kernboodschap) 

waar we Oldael verhalen aan ophangen. 

• Deze doelgroepgericht te ‘vertalen’ in de 

juiste ‘tone of voice’.

• Vaststellen van de media en middelen die 

we willen gebruiken.

• Wij communiceren volgens een 

communicatie jaarkalender.
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Planning
2021

2022

2023

Kiezen kernboodschap
jan 2021 - jun 2021

Uitrol
jul 2021 - n.t.b.

Team samengesteld
apr 2021 - jun 2021

4

Speerpunt 4:  

Communicatie 
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Planning
2021

2022

2023

Structuur, kwaliteit en 
professionaliteit
jan 2021 - mrt 2021

Structuur, kwaliteit en 
professionaliteit
jan 2022 - mrt 2021

Structuur, kwaliteit en 
professionaliteit
jan 2022 - mrt 2023

Permanente cliënt 
dialoog
jul 2021 - jun 2023

Organisatie

Medewerkers, stagiaires en vrijwilligers zijn 

ambassadeur van onze organisatie. De manier 

waarop de medewerker dit in figuurlijke zin 

handen en voeten geeft is bepalend voor het 

succes. 

De ambities van Oldael op het gebied van 

dienstverlening aan cliënten vragen om een 

goede afstemming tussen organisatiestructuur 

en functies en kennis, houding, vaardigheden 

en gedrag, Het is belangrijk dat het HR beleid 

daarop aansluit, het proces faciliteert en 

ruimte biedt. 

Organisatiestructuur en functies

De organisatiestructuur van Oldael past 

bij wat we cliënten willen bieden en wat 

medewerkers nodig hebben. Interne functies 

vullen elkaar aan en zijn herkenbaar. Oldael 

streeft daarom naar een organisatiestructuur 

en functiebeschrijvingen die de medewerker 

ruimte biedt om op een deskundige en goede 

manier het werk te kunnen doen.

Organisatiestructuur en functies zijn niet 

statisch. Als de zorg verandert bekijken wij of 

dit consequenties heeft voor de wijze waarop 

Oldael is georganiseerd. Als het nodig is 

passen wij dit aan. De zorg en ondersteuning is 

leidend. Niet de structuur. 

4

Speerpunt 5:  

Organisatie 
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Planning
2021

2022

2023

4

Ontwikkeling 
inhoud
jan 2021 - mrt 2021

Indelen doelgroep
apr 2021 - n.t.b.

Communicatie en PR
& inrichting academie
jul 2021 - n.t.b.

Ontwikkeling 
inhoud
jan 2022 - mrt 2022

Ontwikkeling 
inhoud
jan 2023 - mrt 2023.

Kiezen kernboodschap
jan 2021 - jun 2021

Uitrol
jul 2021 - n.t.b.

Team samengesteld
apr 2021 - jun 2021

‘Oldael academie’

De medewerker van Oldael is een 

professional die het merk Oldael “waardig” is. 

Professionaliteit uit zich niet in alleen in het 

hebben van een diploma maar ook doordat 

medewerkers weten waar Oldael voor staat en 

gemotiveerd zijn om bij te blijven in het vak. 

Iedere medewerker heeft talenten die hij of 

zij wil benutten. Oldael biedt als werkgever 

daarvoor niet alleen de ruimte maar daagt haar 

medewerkers ook uit om deze te versterken. 

Dit vraagt om specifieke en voortdurende 

aandacht. Dit willen we realiseren door een 

korte ‘opleiding’ in lijn met het ‘Oldael verhaal’ 

en goede begeleiding in de praktijk. 

Merkwaardig HR beleid

Medewerkers werken graag bij Oldael omdat 

het bij hen past, ze hun talenten kunnen 

gebruiken en er ruimte is om echt te kunnen 

doen waarvoor ze het vak gekozen hebben. 

Dit vraagt niet alleen om goede werving 

en selectie maar ook om een zorgvuldige 

introductie en onboarding van nieuwe 

medewerkers en ondersteuning bij de verdere 

professionele ontwikkeling. 

Het HR beleid verbindt de strategie en 

doelen van Oldael met de wensen, talenten 

en ambities van de medewerkers. Daarnaast 

levert het HR beleid een bijdrage aan het 

vormgeven van goed werkgeverschap en 

professionaliteit.

Speerpunt 6:  

Oldael academie  

Speerpunt 7:  

Merkwaardig HR beleid  

2021

2022

2023
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Planning
2021

2022

2023

Dienstverlening
jan 2021 - sept 2021

Herkenbaar 
punt in de wijk
jul 2021 - n.t.b.

Samenwerking 
en aansluiting
mrt 2021 - mrt 2022

AvB Vastgoed visie
apr 2021 - jun 2021

Oldeslo Vastgoed visie
jul 2022 - sept 2022

AvB Briefing 
architect & financiële 
onderbouwing
okt 2021 - dec 2021

Oldeslo Briefing 
architect
jan 2023 - mrt 2023

Oldeslo Financiële 
onderbouwing
apr 2023 - jun 2023

AvB Ontwikkelplan per 
locatie met assortiment 
(+domotica)
jul 2021 - sept 2021

Oldeslo Ontwikkelplan 
per locatie met assorti-
ment (+domotica)
okt 2022 - dec 2022

Verhaal vormgeven
jan 2021 - jun 2021

Ambassadeurs en uitrol
jul 2021 - n.t.b.

Kernwaarden 
en lijnmanagers
apr 2021 - jun 2021

Kiezen kernboodschap
jan 2021 - jun 2021

Uitrol
jul 2021 - n.t.b.

Team samengesteld
apr 2021 - jun 2021

Speerpunt 2:  
Vastgoed

Speerpunt 3:  
Het ‘oldael 
verhaal’

Speerpunt 5:  
Organisatie

Speerpunt 6:  
Oldael 
academie

Speerpunt 7:  
Merkwaardig 
HR beleid

Speerpunt 4:  
Communicatie

Speerpunt 1:  
Dienstverlening

Ontwikkeling 
inhoud
jan 2021 - mrt 2021

Indelen doelgroep
apr 2021 - n.t.b.

Communicatie en PR
& inrichting academie
jul 2021 - n.t.b.

Ontwikkeling 
inhoud
jan 2022 - mrt 2022

Ontwikkeling 
inhoud
jan 2023 - mrt 2023.

Kiezen kernboodschap
jan 2021 - jun 2021

Uitrol
jul 2021 - n.t.b.

Team samengesteld
apr 2021 - jun 2021

Structuur, kwaliteit 
en professionaliteit
jan 2021 - mrt 2021

Structuur, kwaliteit 
en professionaliteit
jan 2022 - mrt 2021

Structuur, kwaliteit 
en professionaliteit
jan 2022 - mrt 2023

Permanente cliënt 
dialoog
jul 2021 - jun 2023



28.

1

2

3

4

5

5. Bijlagen.
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levensstijlen
Bij het ontwikkelen van het 
strategisch beleidsplan van 
Zorggroep Oldael is gebruik 
gemaakt van het segmentatiemodel 
Geotypen. 

Dit model is gebaseerd op ‘Geotypen-data’. 

Dit segmentatiemodel identificeert en 

classificeert alle 7,9 miljoen huishoudens 

in Nederland in 14 herkenbare levensstijl- 

groepen. met gebruik van meer dan 160 

databronnen, geeft dit model een duidelijk 

beeld van beeld van huishoudens voor 

wat betreft hun socio-demografische en 

economische kenmerken, levensstijl en 

(bestedings)-gedrag. 

Deze levensstijl-groepen zijn verdeeld over het 

geotypen-model. dit model kent twee assen: 

de leeftijds-as (horizontaal) en een inkomens- 

as (verticaal). De oudere groepen zie je aan de 

rechterkant van het model: groep I t/m M. 

A
B
C
D
E

F
G
H
I
J

K
L

M
N

Modale sportfanaten

Online netwerkers

Ambitieuze trendvolgers

Ondernemende internetgezinnen

Eigenzinnige computerfanaten

Huiselijke families

Gezinsgerichte voordeelzoekers

Budget gedreven huurders

Behoudende weldoeners

Actieve vijftigplussers

Creatieve milieuliefhebbers

Intellectuele cultuurliefhebbers

Betrokken senioren

Traditionele dorpelingen

Lager inkomen

Hoger inkomen

Jonger Ouder

Bronnen:

5



30.

1

2

3

4

5

BRONNEN

Stadsinterviews in Den Haag

• 62 interviews met ouderen vanaf 60 jaar, Weyond (2019) 

Diverse strategie- en visie werkessies 
met afvaardigingen van:

• Raad van Toezicht
• Cliëntenraden
• Ondernemingsraad
• Management team
• Bestuur

Deskresearch

• Regioplan 2020 verpleegzorg Haaglanden (2020)
• Inzicht in vraag t.b.v. doorontwikkeling TIP Haaglanden (Berenschot 2020)
• Megatrends en ontwikkelingen in de zorg (Weyond 2018)
• Zicht op de toekomst van de zorg, zicht op ‘B’ (Weyond/Gideons’ B 2018)
• Regionale bevolkings- en huishoudprognose, (PBL/CBS 2016) 

• Cliëntenbestand Zorggroep Oldael 
• Toezichtvisie Raad van Toezicht Oldael
• Bestuursverslag Oldael (2018)
• Jaarrekening Oldael (2018)
• Kwaliteitsplan Oldael (2017-2018)
• Personeelssamenstelling (2017)
 

Big Data

• Geohuishouden, EDM (2019)
• Geohuishouden Wonen, EDM (2019)

?

5



Po
st
bu
s 
90
71
0 
 |   
25
09
 LS
  D
en
 H
aa
g 
 |   
w
w
w
.o
ld
ae
l.n
l

Postbus  90710  |  2509 LS Den Haag  |   www.oldael.nl

Strategie en alignment is 

ontwikkeld met begeleiding van
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