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Koersvast en in rustiger vaarwater
Voor u ligt het jaarbericht van Saffier over 2017. Een
jaar dat ik gedeeltelijk heb meegemaakt: in april kwam
ik in dienst van Saffier. Bij de kennismaking voelde het
direct vertrouwd, nooit eerder heb ik me zo
snel thuis gevoeld bij een organisatie als nu
bij Saffier.
In alle huizen een gastvrije sfeer, op alle afdelingen mooie voorbeelden van wat wij
‘persoonsgerichte zorg’ noemen: zorg die
erop is gericht dat mensen zichzelf kunnen
zijn en zoveel mogelijk kunnen wonen en leven zoals ze dat zelf graag willen. “Oog voor
wat telt” noemen we dat en daaraan geven
we iedere dag weer invulling.
Het jaar 2017 was een jaar waarin Saffier
in iets rustiger vaarwater kwam. De kwaliteit werd vanzelfsprekender en de financiële
problemen uit de jaren daarvoor lieten we
achter ons. Toch kunnen we niet zeggen dat
het echt rustig is geworden. Het blijft moeilijk om goede mensen aan te trekken en dat
vraagt soms veel van onze medewerkers.
Daarnaast zien we dat de wensen van de
cliënten ook steeds veranderen en daarop
blijven we inspelen.
Annemiek Overboom
Bestuurder

Als ik denk aan de hoogtepunten van 2017 dan komen
al snel de grote projecten in mijn gedachten: de start
van de bouw aan het Westhovenplein bijvoorbeeld,
waar we kleinschalig wonen voor mensen met dementie gaan realiseren. Of onze toelating tot het Top Care
Potentials programma, dat ons de kans geeft om in de
geriatrische revalidatiezorg toonaangevend te worden.
Maar uiteindelijk is dat toch niet wat me het meest bij
zal blijven van 2017. Het mooiste en het beste van dat
jaar zit toch in al die kleine, dagelijkse zaken waarmee
we het leven van de mensen die bij ons wonen beter
en mooier hebben gemaakt. Op de manier die zij zelf
willen, met oog voor wat telt dus.
Ik wil alle medewerkers bedanken voor hun inzet en alle
cliënten voor het in ons gestelde vertrouwen. U als
lezer wens ik veel leesplezier met onze hoogtepunten
van 2017 die u in dit magazine aantreft!
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Hoogtepunten Saffier
In 2017 gebeurde er enorm veel bij Saffier! We geven u een korte opsomming.
In 2017….
was er de nieuwe naam en huisstijl,
een speciale crowdfunding actie
voor bijzondere kunstwerken in
Domus Nostra die later in het jaar
in een echte galerie geëxposeerd
werden, de huldiging van de zorgtoppers tijdens de Week van Zorg en
Welzijn in Nolenshaghe, openden we
De Werkplaats voor arbeidsmatige dagbesteding van bewoners
van Domus Nostra en de afdeling
NAH van Nolenshaghe, werd er een
geschiedenisboek over de locaties
van Saffier gepubliceerd, kwamen
vele vrijwilligers tijdens NL Doet op
een van onze locaties helpen met
klussen of een high tea verzorgen,
vierde Nolenshaghe haar 50-jarige
bestaan, was er een bestuurswissel,
nam Saffier deel aan de Goed voor
Elkaar Festivals die door de
gemeente Den Haag werden georganiseerd in verschillende stadsdelen, wonnen we weer Gouden
Bordjes met onze restaurants,
werden onze vrijwilligers in het
zonnetje gezet en startte de nieuwbouw van het Westhovenplein waar
bewoners van De Lozerhof over
ongeveer twee jaar naar toe
verhuizen.
En deze opsomming is nog verre
van compleet. Want op alle locaties
waren speciale activiteiten, mooie
optredens en gezellige momenten.
Deze bijzondere gebeurtenissen
delen we graag met u in dit
magazine.

Saffier De Residentiegroep
werd Saffier
In 2017 heeft Saffier een naamsverandering doorgevoerd. We waren
Saffier De Residentiegroep en zijn
nu Saffier. Kort maar krachtig, en
duidelijk voor iedereen. We doen
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nog steeds wat we altijd al deden en
waar we goed in zijn:
Wonen bij Saffier is zoveel mogelijk
genieten van de gewone dingen die
het leven zo bijzonder
maken zoals een praatje maken,
een drankje met een goede vriend
of vriendin, doezelen in het zonnetje,
een kaart-avondje organiseren…….
Samen met de mensen om u heen.
Saffier ondersteunt daarbij. Saffier
heeft oog voor wat voor u telt.

Er reed zelfs een stadsbus door Den
Haag met ons nieuwe logo erop.
Medewerkers die met de bus een
selfie maakten, konden een prijs
winnen.
‘OOG VOOR WAT TELT’
Wij zoeken samen met onze klanten
en medewerkers naar oplossingen
om invulling te geven aan de
kwaliteit van de mensen die wonen
of zorg- of behandeling krijgen op
één van onze locaties. Deze ambitie
hebben we vertaald in drie thema’s,
die de basis vormen van alles wat
we doen en in 2017 hebben gedaan:
DE CLIËNT AAN HET STUUR
Zo lang mogelijk de dingen blijven
doen die cliënten kunnen doen,
ieder op zijn eigen manier, dus zelf
de regie houden. We zoeken samen
met cliënten naar oplossingen om
invulling te geven aan hun kwaliteit
van leven. Bijvoorbeeld in De
Werkplaats, waar bewoners van
Domus Nostra en de afdeling
niet-aangeboren hersenletsel van
Nolenshaghe arbeidsmatige

dagbesteding hebben. Hierover leest
u verderop in dit magazine meer
over.
Als onze cliënten de dingen
blijven doen die ze willen en kunnen
doen, dan moet dat in samenspraak
met mantelzorgers en familie en
vrijwilligers. Zonder hen gaat dat
niet. Mede dank zij de inzet van de
lokale en centrale cliëntenraden is
het onderwerp mantelzorg in 2017
hoog op de agenda gekomen en
zijn er verschillende stappen gezet,
zoals het aanstellen van een
mantelzorgcoördinator voor een van
de gebieden.
DE BASIS OP ORDE
De basis op orde heeft in 2017 veel
aandacht gekregen. Zo zijn op alle
locties, in het bijzonder op De
Lozerhof, grote vorderingen
gemaakt op het gebied van
kwaliteit en de basis versterken. Voor
de ondersteunende diensten werd
een basis gelegd voor een nieuwe
structuur en ook de financiële basis
werd in 2017
verstevigd.
LERENDE ORGANISATIE
Op verschillende locaties is hard
gewerkt aan teamontwikkeling. Een
onderdeel van de teamontwikkeling
is dat we proberen medewerkers op
een andere manier naar het werk
te laten kijken, omdat je door drukte
gewoonweg niet alles kunt doen en
prioriteiten moet stellen.
Gaandeweg hebben we een werkwijze ontwikkeld en deze brengen
we in de teams in. De reacties zijn
positief en we gaan hier zeker nog
mee door.

Geschiedenis Saffier vastgelegd

Dat veel van onze locaties over een
lange historie beschikken die bij een
aantal locaties al terug gaat naar de
18e eeuw blijkt uit het geschiedenisboek dat Saffier in 2017 publiceerde.
Onderzoekers en auteurs
Kroon & Wagtberg Hansen doken
hiervoor de archieven in. Het boek
over Saffier illustreert prachtig de
algemene ontwikkeling van Haagse
bejaardenhuizen tot moderne
woonzorgcomplexen.

De geschiedenis van de verschillende locaties van Saffier is in mei
2017 in het Atrium in het Haagse
stadhuis tentoongesteld in de vorm
van een reeks kamerschermen. Na
de expositie in het Atrium zijn de
kamerschermen overgaan naar de
desbetreffende locatie, die zo ook
haar eigen geschiedenis kan
tentoonstellen.
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DOMUS NOSTRA

Eigenwaarde en bijzondere kunst in Domus Nostra
In Domus Nostra wonen mensen met het syndroom van Korsakov. Het is een kleinschalig
woon- en expertise centrum waar 84 bewoners hun thuis hebben.
Zingeving en bewoners laten voelen
dat ze er toe doen, daar zijn we in
Domus Nostra veel mee bezig.
Hiervoor openden we op 1 mei 2017
De Werkplaats.

De Werkplaats voorziet in de
behoefte van arbeidsmatige dagbesteding van bewoners van
Domus Nostra en de afdeling NAH
in Nolenshaghe. In de werkplaats
worden (inpak)klussen aangenomen
in opdracht van bedrijven, zoals
het vullen van verbandtrommels en
inpakken van producten voor een
dierenspeciaalzaak. ‘We vinden het
belangrijk dat bewoners
dingen kunnen blijven doen die voor
hen belangrijk zijn. En mede daardoor hun gevoel van eigenwaarde
kunnen behouden. Door het werken
in de werkplaats krijgen de mensen
weer het gevoel dat ze er toe doen.’
vertelt een van de begeleiders van
De Werkplaats.

KUNSTGROEP
Een andere manier om bewoners
zoveel mogelijk te stimuleren om actief aan het leven deel te nemen en
zich te laten uiten, is het maken van
kunst, schilderen in het
bijzonder. Het schilderen in de kunstgroep voelt als ontspanning en de
kunstenaars ervaren sociale contac-

ten en kameraadschap. Ook
geeft de kunstgroep
zingeving aan hun leven.
In 2017 werd door de
kunstgroep het bijzondere
project Art to Remember
afgerond. Samen met
kunstenares Barbara Sterk

zijn twee grote collages
van tijdschriften gemaakt,
gecombineerd met tekeningen. In mei en juni van 2017
hebben de kunstenaars deze
twee bijzondere kunstwerken
geëxposeerd in de studio
van galerie Het Cleyne Huys
aan het Noordeinde in Den
Haag. Ook was er een veiling
in het Vendue Veilinghuis, die
de stukken taxeerde en in de
veiling opnam.
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NOLENSHAGHE

Zorgtoppers in het jubileumjaar in Nolenshaghe

Nolenshaghe is een modern woon- en behandelcentrum waar wij gespecialiseerde zorg,
behandeling en begeleiding aan mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH), kortdurende
revalidatie en terminale zorg bieden.
Zaterdag 18 maart werd
Nolenshaghe verrast. Tijdens de
laatste open dag van de Week
van Zorg en Welzijn ontvingen de
teams Oranjeplein, Nassauplein en
Newtonplein en leidinggevende Kim
Gaemers de eervolle vermelding van
Zorgtopper 2017.
Zorgtoppers zijn medewerkers of
teams die het om verschillende
redenen verdienen in het zonnetje
gezet te worden en door collega’s
hiervoor genomineerd worden.

Complimenten aan de teams die
met energie en aandacht oog
hebben voor de cliënten en dat is
bij de collega’s niet onopgemerkt
gebleven.

JUBILEUM
Nolenshaghe bestond in 2017
50 jaar! Dat was uiteraard
reden voor een groot feest,
zowel voor bewoners als voor
medewerkers.

7

WOONZORGPARK SWAENEHOVE

WoonZorgPark Swaenehove zit er weer mooi bij
WoonZorgPark Swaenehove is een
woonzorgcentrum met appartementen. Zelfstandig maar met de
mogelijkheid een beroep te doen op
hulp en zorg als dat nodig is.
Ze moesten er even op wachten,
maar dat werd dan ook glansrijk
beloond. Voor WoonZorgPark
Swaenehove was het hoogtepunt in
2017 zowel voor bewoners als
medewerkers: de verbouwing!
Het restaurant, de begane grond
en de liftportalen kregen een flinke
opknapbeurt en ook het restaurant
werd volledig verbouwd en kreeg
een complete make-over met nieuwe inrichting. De verbouwing heeft
ongeveer drie maanden in beslag
genomen en vroeg wel wat aanpassingen en improvisatie van de
bewoners en medewerkers, maar
het resultaat mag er zijn!
De bewoners van WoonZorgPark
Swaenehove, de bezoekers en
medewerkers zijn heel blij met het
resultaat. “Het was al leuk hier, maar
nu ziet het er ook nog zo gezellig
uit. Ik ga met nog meer plezier naar
de activiteiten!’ vertelde een van de
bewoners bij de opening.
Uiteraard werd de officiële opening
van het restaurant en afsluiting van
de verbouwing groots gevierd en
was er een gezellige middag met
een optreden van Ronnie Tober.
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WOONZORGPARK SWAENESTEYN

Goud voor WoonZorgPark Swaenesteyn

In WoonZorgPark Swaenesteyn woont iedereen zelfstandig, met de nodige zorg en behandeling.
De moderne voorzieningen, zoals het mooie restaurant, zijn ook voor wijkbewoners toegankelijk.
Het restaurant van WoonZorgPark Swaenesteyn won in
2017 voor de zesde keer op rij een Gouden Bordje. De
Gouden Bordjes is een waarderingsprijs voor gastvrijheid
met aandacht en uiteraard lekker eten die de gemeente
Den Haag uitreikt aan restaurants van zorginstellingen.
Het horecateam van WoonZorgPark Swaenesteyn is
enorm trots op deze waarderingsprijs. ‘We doen ons werk
vol overtuiging en met veel plezier. Maar een Gouden
Bordje winnen is de bekroning op ons werk’ aldus Ronald
Ouwerkerk, Restaurant Coördinator in Swaenesteyn.
Bewoners en mensen uit de wijk die in het restaurant eten
zijn het helemaal eens met de beoordeling van de jury!

Niet alleen het horecateam van
WoonZorgPark Swaenesteyn was zo
succesvol, ook de teams van
WoonZorgPark Loosduinen en
Nolenshaghe mogen trots zijn op hun
bordje! Loosduinen sleepte voor de vijfde
keer Goud in de wacht en het team van
het restaurant van Nolenshaghe mocht
dit jaar ook een Gouden Bordje in
ontvangst nemen, na in voorgaande
jaren één keer brons en twee keer zilver
te hebben gewonnen.
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Saffier in één oogopslag
Bewoners en cliënten

Wonen met zorg		

(en soms behandeling)

Kort verblijf en
revalidatie (GRZ)

Cliënten eerste lijnsbehandeling

869*

Discipline

aantal
cliënten

Logopedie

681**

* stand van zaken 31-12-2017
** gemiddeld in 2017

Specialisaties van Saffier

Diëtetiek

108

Ergotherapie

243

Fysiotherapie

767

Totaal

Specialisaties eerstelijns
behandeling
COPD
Parkinson

Revalidatie/GRZ
NAH: Niet Aangeboren Hersenletsel
Somatiek/langdurig Wonen
Dementie
Korsakov
Palliatieve/Terminale Zorg

Totaal omzet

Geriatische fysiotherapie
Niet-aangeboren Hersenletsel
Korsakov

€ 77 miljoen

Wat is de samenstelling van onze bedrijfskosten?

€

10

27

71% Medewerkers zorg, behandeling en ondersteuning
11% Afschrijvingen
18% Overige bedrijfskosten

1.145

Saffier in één oogopslag
Personeel

Locaties
1 WoonZorgPark Loosduinen
2 Woon- en behandelcentrum Nolenshage

1415 medewerkers (903 fte)

3 Domus Nostra
4 De Lozerhof
5 WoonZorgPark Swaenehove
6 WoonZorg Park Swaenesteyn

Stagiaires 55
Leerlingen 29
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7 Huize Rustique / Huize Royal

7
8

8 Mechropa
9 Maison Gaspard de Coligny
Locatie bezoeken?

Vrijwilligers 92

1

Kijk op

2 3

6

5

4

www.saffiergroep.nl
of bel 0800-72334

Verzuimpercentage
over 2017: 7,23%

Aantal vacatures 35
Kijk op
www.saffiergroep.nl voor
een leuke baan in de zorg!

Kwaliteit

HKZ kwaliteitscertificaat en
kwaliteitsplan conform Kwaliteitskader Verpleeghuizen.
Zie www.saffiergroep.nl

Wijkservicepunten voor
- Hulpmiddelen
- Afspraken voor fysiotherapie of andere behandeling
op alle locaties
- Informatie over wonen, welzijn en zorg in de wijk
- In Haagse Hout en Escamp
0800 - 7233 437

Wel Thuis Abonnement voor
-

Veiligheid, service en diensten
Toegang en/of korting tot activiteiten op de locaties
Nieuwsbrief met informatie over zorg en welzijn
Speciale activiteiten voor abonnementhouders

0800 - 7233 437

Ontmoetingscentrum Randveen (Escamp)
-

Voor thuiswonende ouderen (met dementie)
Activiteiten, begeleiding, casemanagement

0800 - 7233 437
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DE LOZERHOF

Een stevige basis voor De Lozerhof

In De Lozerhof wonen ouderen met dementie, die door
geestelijke achteruitgang niet meer zelfstandig thuis
kunnen zijn. In dit woon- en behandelcentrum bieden
we verschillende woonvormen aan met de nodige zorg,
ook voor kortdurend verblijf.
Het jaar 2017 was een jaar vol uitdagingen voor
De Lozerhof. Er is grote vooruitgang geboekt om het
woon- en ook werkklimaat in De Lozerhof te verbeteren.
Zo is er een start gemaakt met een teamontwikkeltraject dat als doel heeft dat de teams meer zelfstandig
en resultaatgericht gaan werken. De randvoorwaarden
die hiervoor nodig zijn, zijn door een nieuw managementteam ontwikkeld. Dit managementteam startte in
het derde kwartaal en heeft o.a. nieuwe basisroosters
ontwikkeld die beter zijn afgestemd op de zorgbehoeften van onze bewoners. Dat alle inspanningen
gewerkt hebben, werd bevestigd door de verschillende
auditrapporten, die overwegend positief waren.
Ook de nieuwbouw van het Westhovenplein heeft veel
aandacht gekregen. Zoveel mogelijk medewerkers van
verschillende afdelingen en disciplines (met veel kennis
van onze doelgroepen) zijn betrokken bij de
ontwikkeling en het uitwerken van de visie op kleinschalig wonen. Uitgangspunt bij deze visie is dat welzijn
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voorop staat waarbij bewoners zoveel mogelijk eigen
regie voeren. Bewoners worden gestimuleerd op het
gebied van zelfredzaamheid en ook de gemeenschapszin wordt bevorderd. Dit alles natuurlijk binnen de
mogelijkheden van de bewoners. ‘Dit vraagt een andere
manier van werken, je moet de bewoners echt kennen
om welzijn op maat aan te bieden. We streven ernaar
om deze manier van werken al geleidelijk in te voeren in
De Lozerhof, zodat de overgang naar de nieuwbouw op
een “natuurlijke wijze” kan verlopen’, vertelt Pascal van
der Kraaij, gebiedsmanager De Lozerhof en
Westhovenplein.

MECHROPA

’Niet alleen revalideren, maar ook genieten
van professionele concerten….’

Mechropa is een kleinschalig revalidatie- en
verpleegcentrum in Scheveningen voor kortdurende
revalidatie om te herstellen na bijvoorbeeld een
ongeval, ziekte of operatie.
Cliënten die in Mechropa verblijven om te revalideren
werden in 2017 om de week getrakteerd op een
professioneel concert in de sfeervolle Lounge. In
samenwerking met ‘Muziek in Huis’ werden maar liefst
22 concerten gegeven door professionele ensembles.
Deze concerten zijn keer op keer een hoogtepunt voor
de cliënten en bezoekers van buiten, die we in 2018
gaan voortzetten én uitbreiden met een nieuwe
activiteit: jazzconcerten voor onze revalidanten.
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MAISON GASPARD DE COLIGNY

Verjaardagsdiner in Maison Gaspard de
Coligny

Maison Gaspard de Coligny is een kleine, sfeervolle en
servicegerichte woonzorgvoorziening. Wonen met zorg
dichtbij.
Iedere verjaardag is speciaal. Daarom vieren wij in
Maison Gaspard de Coligny verjaardagen op een
speciale manier, met een jaarlijks groots verjaardagsdiner. Deze traditie was ook in 2017 weer een groot
succes. Alle bewoners van Maison Gaspard de Coligny
hebben genoten van een exclusief driegangen diner,
met een goed glas wijn en mooie tafelgesprekken.
Iedereen op de locatie heeft er weer aan meegewerkt
om er voor de bewoners een onvergetelijke avond van
te maken.

Het verjaardagsdiner is in de gezellige Serre en mooie
Salon van Maison Gaspard de Coligny
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WOONZORGPARK LOOSDUINEN

Toveren in WoonZorgPark Loosduinen

Loosduinen is een kleinschalig
zorgcentrum met aanleunappartementen, één- en tweekamerappartementen en allerlei
voorzieningen die ook voor de wijk
toegankelijk zijn.
In WoonZorgPark Loosduinen leefde
al enige tijd de wens voor de
aanschaf van een Tovertafel. Dit is
een bijzonder apparaat die beelden
op een tafel projecteert. Er kunnen
diverse spellen op worden gedaan,
simpelweg door handbewegingen
te maken over de tafel waarbij er
beelden op een tafel geprojecteerd
worden. Denk bijvoorbeeld aan een
bal die over de tafel kan rollen als je
er tegenaan tikt of een kleurenpalet
dat ontstaat als je de tafel aanraakt.

‘Mede door een flinke donatie van
de Stichting Vrienden van het
WoonZorgPark Loosduinen hebben
we deze tafel kunnen aanschaffen’
vertelt Jolanda Reijnders, een van
de activiteitenbegeleiders van de
locatie. Eind 2017 is deze Tovertafel
geplaatst op de afdeling
Schelpenhof en is inmiddels al volop
in gebruik.
‘Als het apparaat aangaat en de
eerste afbeeldingen op tafel
verschijnen, dan zie je de twinkeling
in de ogen komen van de mensen
rond de tafel. Het ontdekken kan
beginnen! De Tovertafel wordt
intensief ingezet in het dagprogramma en staat elke keer weer
garant voor veel plezier!’
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HUIZE ROYAL / ROYAL RUSTIQUE

Kerstparty met kameel bij
Huize Royal / Royal Rustique
Belangrijke uitgangspunten voor het wonen in Huize Royal en Royal
Rustique zijn zelfredzaamheid, keuzevrijheid, eigen verantwoording en
eigen regie. Bewoners zijn zelfstandig, maar altijd is zorg dichtbij.

Het zorgteam van Huize Royal/
Royal Rustique heeft samen met de
activiteitenbegeleiding en de
vrijwilligers een bijzonder kerstfeest
georganiseerd voor de bewoners
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van Huize Royal en Ryal Rustique
en omwonenden uit de wijk. Het
was een sfeervolle en bijzondere
kerstparty met levende kerststal,
live muziek en verschillende markt-

kraampjes waar bewoners en omwonenden erg van hebben genoten
en er werd nog lang over nagepraat.
Volgend jaar weer een kerstparty?
En komt u dan ook?

Samenwerking lokale cliëntenraden
en Centrale Cliëntenraad
Harry Vrins, de voorzitter van de Centrale Cliëntenraad (CCR) blikt terug op
2017 en ziet in dat jaar vooral de samenwerking met de lokale cliëntenraden en de gezamenlijke themabijeenkomst als een hoogtepunt. Zoals
ook opgenomen in het jaarverslag van de CCR omschrijft hij dit als volgt:
‘Belangrijk punt in het werk van de
CCR is de relatie tussen de CCR en
de lokale cliëntenraden. Het
‘Rondje langs de locaties’ is een vast
agendapunt bij de
CCR-vergaderingen dat als zeer
functioneel en prettig wordt ervaren
en dat relevante input voor de
activiteiten van de CCR levert.
Daarnaast is het interessant om
te horen hoe in de verschillende
locaties herdenkingsbijeenkomsten,
etagegesprekken en familieavonden
worden georganiseerd en hoe deze
ontvangen worden’.

Ter versterking van de samenwerking met de lokale cliëntenraden is
in juni 2017 een themabijeenkomst
gehouden voor alle leden van de
lokale cliëntenraden.
Kennis vergroten, over de
schutting van de eigen raad kijken,
van elkaar leren, meedenken over
een toekomstbestendige organisatie,
het versterken van het ‘wij-gevoel’
en tenslotte het meedenken over de
manier waarop Saffier mantelzorg
wil vorm geven waren doelstellingen van deze bijeenkomst. Het
thema van de dag was Mantelzorg
in Nederland en binnen Saffier. De

Harry Vrins,
voorzitter Centrale Cliëntenraad
uitkomsten van de groepsdiscussies
en de hieruit voortkomende vragen
werden tijdens de plenaire discussie besproken in aanwezigheid van
mevrouw Overboom (bestuurder
Saffier), de heer Horn (voorzitter
van de Raad van Toezicht Saffier )
en de heer Maas (bestuurssecretaris
Saffier). Uiteindelijk is het onderwerp
‘mantelzorg’ op de agenda’s gezet
van de lokale cliëntenraden.

Een bewogen jaar voor de Ondernemingsraad
‘We kunnen ieder jaar wel benoemen dat het een pittig jaar is geweest, maar
2017 was zeker een bewogen jaar voor de ondernemingsraad van Saffier’,
zegt Gerrit Berends, voorzitter van de ondernemingsraad van Saffier.
De ondernemingsraad heeft een
aantal adviesaanvragen en instemmingsaanvragen gehad in 2017,
waarvan de adviesaanvraag van de
fusie met het Nebo veel aandacht
vroeg. Hiervoor heeft de ondernemingsraad dan ook een extern
adviseur ingeschakeld die hen
begeleidt om een goed onderbouwd

advies te formuleren.
Waarmee zouden we als ondernemingsraad tevreden zijn aan het
einde van de zittingsperiode?
‘Als de juiste beslissingen zijn
genomen, al is dit lastig om in te
schatten, want wat voor de één de
juiste beslissing is hoeft dit voor de

Gerrit Berends,
voorzitter Ondernemingsraad
ander niet te zijn’ antwoordt Gerrit.
‘De Ondernemingsraad kijkt daarom
naar de balans tussen het collectieve belang van de medewerkers
en het organisatiebelang. Dat doen
we samen met alle medewerkers en
altijd met hoofd en hart. De ondernemingsraad gaat voor een stabiele,
toekomstgerichte organisatie.’
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Digitalisering door en voor de afdeling P&O
De afdeling Personeel & Organisatie (P&O) bij Saffier heeft in 2017 een
nieuwe leidinggevende gekregen; Ariënne Hoogendoorn. Ariënne is al
sinds 2006 in dienst bij Saffier als personeelsadviseur en sinds april
2017 is zij manager P&O. Een omslag, maar ook wel weer bekend
terrein.
‘Wat ik als heel positief heb ervaren
is dat ik de kans heb gekregen deze
uitdaging aan te gaan. Dit bewijst
eens te meer dat Saffier doorstroom
en ontwikkeling van medewerkers
mogelijk maakt’, vertelt Ariënne.

er niet bang voor hoeft
te zijn’.

Voor de komende tijd ligt
er vooral een
uitdaging op het gebied
van de arbeidsmarkt:
Nieuwe collega’s aantrekken,
Een van de onderwerpen waar
maar ook de huidige
Ariënne zich in 2017 op richtte, was
medewerkers van Saffier een
digitaliseren. Digitaliseren van de
goed werkklimaat (blijven) bieden
werkzaamheden op de afdeling
en een aantrekkelijke werkgever
P&O zodat het werk sneller en beter
zijn en blijven. Onder andere door
verloopt, maar ook digitaliseren van
ruimte voor ontwikkeling te blijven
medewerkers bij Saffier door een
training computervaardigheden aan bieden, maar er zijn ook andere
punten die voor
te bieden
medewerkers
aan medebelangrijk
werkers die
zijn. ‘Daarom
hier behoefte
hebben we in
aan hadden.
Wat ik als heel positief heb
2017 de voor‘Daar is veel
bereidingen
gebruik van
ervaren
is
dat
ik
de
kans
heb
getroffen voor
gemaakt.
het medewerZo’n 100
gekregen
deze
uitdaging
kersonderzoek
medewerkers
dat medio 2018
hebben in
zal plaats2017 de
aan te gaan.”
vinden’. Ook
training
wordt in 2018
gedaan en
een nieuwe
de reacties
website voor de
en evaluawerving van nieuwe collega’s ontties waren heel positief! Uiteindelijk
wordt de computer steeds belangrij- wikkeld en wordt e-learning binnen
ker (en speelt een steeds grotere rol) heel Saffier geïntroduceerd.
in werk maar ook privéleven. Dan is
Duurzame inzetbaarheid is ook
het fijn als je weet hoe het werkt en

“
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een belangrijk focuspunt voor het
personeelsbeleid bij Saffier. Dat wil
zeggen dat je gezond en met plezier
aan het werk bent en blijft. Om
medewerkers de kans te geven hier
zelf mee aan de slag te gaan, zijn
eind 2017 twee Toekomst oaches
aangesteld. ‘In een persoonlijk
esprek met één van de coaches kun
je je mogelijkheden onderzoeken
om nu en in de toekomst met plezier
te blijven werken bij Saffier. Heel
waardevol voor je eigen toekomst.
Dit blijkt ook uit de reacties van
medewerkers die al gebruik hebben
gemaakt van de Toekomst Coaches’,
vertelt Ariënne enthousiast. ‘Het is
belangrijk om zelf de regie te nemen
over je loopbaan en je toekomst.
Jij bent aan zet en de coaches
kunnen je helpen om keuzes te
maken’. Deelname aan een gesprek
met een Toekomst Coach is nog
mogelijk tot oktober 2018 en is
geheel vrijblijvend en vertrouwelijk.

EEN BLIK VOORUIT 2017 > 2018
2017 is afgerond maar dat wil niet zeggen dat we klaar zijn. De verdere ontwikkeling van Saffier heeft de hoogste
prioriteit. Onze visie moet herijkt en verder ingevuld worden, waarbij wij onze doelgroepen kennen, wendbaarder
worden, van elkaar leren, kansrijker worden op de arbeidsmarkt en onze infrastructuur verder ontwikkelen.
Met onze ambitie, zoals we die vertaald hebben in de drie thema’s, gaan we in 2018 verder aan de slag. We
hebben hiervoor concrete plannen, die we in 2018 dan ook in uitvoering gaan brengen. Deze plannen richten
zich onder andere op:

CLIENT AAN HET STUUR:
Mantelzorg: Als onze klanten de
dingen blijven doen die ze willen
en kunnen doen, dan moet dat
in samenspraak met mantelzorgers, familie en vrijwilligers.
Zonder hen kan dat niet. Ook zij
hebben een rol in de ondersteuning om dat daadwerkelijk voor
elkaar te kunnen krijgen. Vandaar
dat we nauw met ze samenwerken.

Dagbesteding die is gebaseerd
op de specifieke behoeften van
de cliënt. Hierbij is het van
belang om de cliënten goed te
leren kennen en te volgen. Wij
organiseren de dagbesteding in
samenspraak met bewoners en
mantelzorgers.

Top Care predicaat voor de
Geriatrische Revalidatie Zorg.
Door ons te ontwikkelen bieden
wij onze GRZ-cliënten de beste
zorg- en behandeling.
We bereiden ons voor op
Topcare GRZ zodat we in 2019
voldoen aan alle criteria van
Topcare op het gebied van
onderzoek, onderwijs, kennisdelen en zorg in de GRZ.

LERENDE ORGANISATIE:
Medewerkersonderzoek: Met een medewerkersonderzoek halen we waardevolle input op bij de
medewerkers over wat er goed gaat en waar
ruimte is voor verbetering. We staan bewust stil bij
hoe medewerkers in hun werk staan en aan welke
zaken eigenlijk meer aandacht besteed moet worden
om beter het werk te kunnen doen.

Arbeidsmarktstrategie: Wij willen op een krappe
arbeidsmarkt een aantrekkelijke werkgever zijn voor
nieuwe collega’s.

DE BASIS OP ORDE
Door de invoering van een nieuw elektronisch
cliëntdossier ondersteunen we het vraaggericht
werken van onze medewerkers. Met dit nieuwe
systeem wordt er voor elke cliënt een uniek, persoonlijk en compleet dossier opgebouwd. Een aantal
locaties werkt hier al mee en in 2018 zal dit op de
overige locaties ingevoerd worden.

En natuurlijk willen we ook in 2018 een stevige financiële basis realiseren, zodat continuïteit van onze
zorg- en dienstverlening gegarandeerd blijft.

De ambitie bij deze doelstellingen is steeds, om samen met onze medewerkers, samen met de cliënten en ook
samen met onze partners op te trekken. De langdurige zorg is er voor en door mensen en Saffier heeft ook hier de
ambitie om ‘oog te hebben voor wat telt’.
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Centraal adres

Locaties

Rusthoekstraat 38
2584 CV Den Haag
Postbus 52150
2505 CD Den Haag
t 070 499 30 00
info@saffiergroep.nl
www.saffiergroep.nl

Woon- en behandelcentrum De Lozerhof
Randveen 64
2544 RP Den Haag
WoonZorgPark Swaenesteyn
Nieuwedamlaan 1
2547 JG Den Haag
WoonZorgPark Swaenehove
Heiloostraat 296
2547 KX Den Haag
Huize Royal / Royal Rustique
Rusthoekstraat 38
2584 CV Den Haag
Revalidatie- en verpleegcentrum Mechropa
Scheveningseweg 96
2584 AC Den Haag
Woonzorgcentrum Maison Gaspard de Coligny
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 10
2597 GW Den Haag
Woon- en behandelcentrum Nolenshaghe
Mgr. Nolenslaan 22
2555 XZ Den Haag
Woon- en expertisecentrum Domus Nostra
Mgr. Nolenslaan 20
2555 XZ Den Haag
WoonZorgPark Loosduinen
Willem III straat 36
2552 BR Den Haag

