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INTRO
Een vitale organisatie met vitale medewerkers en cliënten zijn belangrijke
speerpunten die bijdragen aan het behalen van onze beleidsdoelstellingen de
komende jaren. Een vitale organisatie is in staat om adequaat in te spelen op:
- de veranderende omgeving
- de veranderende cliënt en zijn wensen
- de veerkracht van de medewerkers en hun verbondenheid met collega’s,
cliënten en de organisatie
- passende kwaliteit van zorg- en dienstverlening, die voldoet aan de
verwachtingen en aan de maatschappelijke kaders
voor bewoners in onze woon- en zorglocaties
Vitaliteit is een combinatie van positieve

organisatiebreed ingevoerd. Het programma sluit

elementen die met elkaar in balans zijn en

aan bij het plan ‘Waardigheid en Trots’ van staats-

die direct bijdragen aan de eigen regie.

secretaris Van Rijn, met als doel de kwaliteit van

Een aantal van deze elementen zoals een

de verpleegzorg te verbeteren. Het belangrijkste

goede lichamelijke conditie, voldoende

is dat de kwaliteit volgens de bewoners en hun

(nacht)rust, heldere geest, sterke sociale

naasten als goed ervaren wordt. Zorgverleners

banden, ontspanning, gezonde voeding,

met ambitie en liefdevolle mantelzorgers zijn

zinvol leven en een positieve instelling zorgt

daarbij essentieel. Het gaat er om cliënten te

voor een goede balans.

helpen hun eigen vitaliteit en zelfredzaamheid te
bevorderen in de mate die past bij hun lichamelijke
en geestelijke gesteldheid en mogelijkheden.

In 2015 zijn we gestart met het vitaliteitsprogramma

En om de organisatie en de zorgmedewerkers

voor medewerkers met de titel ‘Hoe gaat het met

voor te bereiden op een andere manier van denken

jou?’. De komende jaren blijven we vitaliteit voor

en werken ter ondersteuning van de cliënt hierbij.

de medewerkers structureel inzetten om de duur-

Vitaliteit gaat verder dan beweging en gezond

zaamheid, de flexibiliteit en de energie van onze

eten. Het heeft ook te maken met het sociale net-

medewerkers te verhogen. Dit heeft een positief

werk, het ontplooien van activiteiten waar cliënten

effect op de cliënten en de organisatie. In 2015 is

blij van worden, het openstaan voor nieuwe moge-

er tevens een vitaliteitspilot voor cliënten gestart.

lijkheden (waaronder nieuwe technologieën) en de

Na evaluatie hiervan wordt het vitaliteitsprogramma

veerkracht hebben als het even tegen zit.
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I BELEIDSKERNDOELEN
Dit beleidsplan zet de koers uit voor de komende jaren. De veranderende
wet- en regelgeving en aanhoudende bezuinigingen dwingen Pro Senectute
tot scherpe beleidskeuzes. Ook ten aanzien van de veranderende klantvraag.
De doelgroep wil steeds meer de regie behouden over het eigen leven.
Pro Senectute heeft voor de komende jaren de volgende kerndoelen geformuleerd.

1.1 Focus op zelfstandig wonen

1.2 Realisatie zorgcontinuüms

Pro Senectute legt de focus op comfortabel zelf-

We gaan ons tevens richten op het realiseren van

standig wonen voor senioren met gelijkgestemden.

een lokaal/regionaal zorgcontinuüm voor locaties

Het zo lang mogelijk behouden van de eigen regie,

waar dit nog ontbreekt. Zo’n zorgcontinuüm omvat

staat daarbij centraal. De komende jaren zullen we

zowel de lichte als de zware zorg. Bij dat laatste

ons sterk richten op de vitaliteit van onze cliënten

ligt samenwerking met andere zorgpartijen voor

en op de kwaliteit van onze zorg- en dienstverle-

de hand. Het zorgcontinuüm, waarvoor overigens

ning. Dat kan ook inhouden dat we gebruik zullen

verschillende varianten bestaan, zal er toe bijdragen

maken van technologische ontwikkelingen zoals

dat cliënten langer zelfstandig kunnen blijven

de zorgrobot, die het behoud van de eigen regie

wonen. Voor de zorglocaties geldt dat door de

zal versterken. Uitbreiding van het aantal locaties

veranderingen in de wetgeving, cliënten met

staat niet specifiek op de agenda. Het gaat met

zwaardere zorgvragen binnenkomen. De transitie

name om behoud en mogelijk uitbouw van capa-

die dit met zich meebrengt zal de komende jaren

citeit voor comfortabel wonen overeenkomstig de

nog van invloed zijn.

identiteit van onze cliënten. Wel kijken we naar
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mogelijkheden voor nieuwe initiatieven in kansrijke

1.3 Vitaliteit

regio’s (plaatsen), waar de doelgroep in potentie

Een vitale organisatie is voorbereid op de toekomst

aanwezig is. Dat kan in de vorm van locaties en/

en op veranderingen, kan tegenslagen goed

of het faciliteren van wooninitiatieven van de doel-

opvangen en ombuigen naar positieve energie.

groep. Randvoorwaarde is altijd dat capaciteitsuit-

Dat geldt overall voor de harde en de zachte kant

breiding financieel verantwoord is.

van de organisatie.

We zullen vitaliteit voor de organisatie, de mede-

In het contact met de cliënt zal het tijdig antici

werkers en de cliënten sterk inzetten de komende

peren op wensen en verwachtingen en een actieve

jaren.

houding ten opzichte van potentiële cliënten, in
het bijzonder naar de Vrienden van Pro Senectute,

De genoemde kerndoelen geeft Pro Senectute

bijdragen aan het realiseren van de beleidsdoel-

concreet vorm door versterking van de eigen

stellingen. Met specifieke deskundigheden zal

identiteit en de organisatieontwikkeling op loca-

het Centraal Bureau de locaties ondersteunen bij

ties. Een belangrijk aspect van dit laatste heeft

de verdere professionalisering van het integraal

betrekking op talentontwikkeling en vitaliteit van

locatiemanagement.

de medewerkers in relatie tot verzwaring van de
zorg en het ondernemerschap van het locatie
management. Voor de komende jaren is het
afstemmen van het opleidingsbeleid op de strategische personeelsplanning één van de uitdagingen.
Ondernemerschap van de locatiemanagers is
daarbij onontbeerlijk.
Een kostendekkende organisatie met financiële
continuïteit wordt steeds belangrijker. Het rendementsbeeld van het huidige vastgoed vormt dan
ook het uitgangspunt voor de investeringsplanning
en de meerjarenbegroting in deze beleidsperiode.
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II OMGEVINGSANALYSE
(INTERN EN EXTERN)
2.1 S
 chema externe overheidsbesluiten
(d.d. februari 2015)
WMO - Wet Maatschappelijke Ondersteuning
ZVW - Zorgverzekeringswet
PGB

- Persoonsgeboden Budget

WLZ - Wet Langdurige Zorg

AWBZ is vervallen
per 1 januari 2015

Ondersteuning thuis/
beschermd wonen

Verzorging en
verpleging thuis

• 	Begeleiding/dag-

• Wijkverpleging

Zware langdurige zorg
• 	Volledig Pakket Thuis of

besteding
• 	Ondersteuning zelfredzaamheid
• Kortdurend verblijf
• Persoonlijke verzorging
• 	Ondersteuning mantelzorg
- Aanvraag en vergoeding
bij gemeente via WMO
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• Behandeling
• Persoonlijke verzorging
- Indicatieaanvraag via
wijkverpleegkundigen
- Vergoeding volgens
ZVW via zorgverzekeraar

PGB voor 24-uurszorg/
toezicht
• 	Zorg en verblijf in een
instelling
- Indicatieaanvraag bij
CIZ
- Vergoeding volgens
WLZ via zorgkantoor

2.2 SWOT-analyse
Een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses,
Opportunities & Threats) is een goed hulpmiddel
om inzichtelijk te krijgen waar Pro Senectute nu
staat, wat aandacht behoeft en onderwerpen die
we kunnen versterken.

• Relatiebeheer - commerciëler, kansen signaleren.
Opvolgen van en inspelen op de vraag.
• Relatief oud personeelsbestand ongeveer 80%
50+ medewerkers -> toekomstig risico
• Efficiëntie - verder verhogen, onder andere met
behulp van ICT-toepassingen
• Toekomstbestendigheid (bv risico op leegstand)

Sterktes

– actieve(re) benadering van potentiële cliënten

• Duidelijke identiteit met historie (geeft vertrouwen

vereist

aan de doelgroep)
• Nichespeler (qua doelgroep en ligging locaties)

Kansen

• Stichting zonder winstoogmerk

• Comfortabel, harmonieus wonen, sociale verbin-

• Potentie tot uitbouw bestaand aanbod c.q. groei
op alle locaties
• Locaties in gebieden met bovengemiddelde
vergrijzing en sterke vertegenwoordiging Pro
Senectute-doelgroep
• Kleinschalig wonen voor senioren met een
zware zorgindicatie is op alle zorglocaties

ding tussen gelijkgestemde cliënten
• Behoud en versterking van de eigen regie met
respectvolle en persoonlijke bejegening
• Goed dienstenpakket, passend bij de verwachtingen en mogelijkheden van cliënten
• Zorgcontinuüm van lichte zorgvraag tot en met
zware, complexe zorg

aanwezig
• Duurzaam personeel met hart voor de cliënten

Door te focussen op zelfstandig wonen met

• Toekomstbestendige, kleinschalige woonvoor-

behoud en stimulering van de eigen regie,

zieningen
• Gezonde financiële basis

spelen we in op de huidige trendontwikkeling en
ontstaan kansen om nieuwe cliënten aan ons te
binden. De dubbele vergrijzing (het aantal ouderen

Zwaktes

groeit en men wordt steeds ouder) met als gevolg

• Te intern gericht, te weinig ondernemerschap

de groeiende behoefte aan meer ondersteuning

van locatiemanagement

en zorg, vormt de aanleiding om regionale/lokale

• Onvoldoende helderheid in cliëntprocessen

zorgcontinuüms te organiseren. Onze doelgroep

• Weinig transparantie - kosten duidelijker in

wil langer zelfstandig wonen en dat verlangt de

beeld: woonkosten, zorgkosten, kosten dien-

overheid ook van senioren.

stenpakket
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Het zelfstandig wonen in een sociale omgeving
die aansluit bij de wensen van onze doelgroep
met goede dienstverlening en service, past hier
goed bij. De zekerheid van een zorgvangnet geeft
hen en hun naasten een gevoel van veiligheid.
Bedreigingen
• Contracteervrijheid zorgkantoren en zorgverzekeraars. Het risico is dat zorgkantoren en verzekeraars in de toekomst vooral gaan kiezen voor de
grotere aanbieders in de regio voor langdurige
relaties. Pro Senectute is lokaal/regionaal een
kleine partij.
• Het scheiden van wonen en zorg brengt financiële risico’s met zich mee. Door de kortingen
op tarieven en volume valt er nauwelijks meer
rendement te behalen op de zorg.
• Meer concurrentie van voornamelijk private
aanbieders.
• Veranderende preferenties van de doelgroep.
Een deel van de bestaande huisvesting sluit
onvoldoende aan bij de hoge verwachtingen
van de nieuwe generatie babyboomers.
Veranderingen in de externe omgeving brengen
flinke risico’s met zich mee voor de financiële
haalbaarheid van locaties. Het verzorgingshuis
oude stijl bestaat straks niet meer. Senioren zullen
nu zelf de kosten voor het wonen moeten betalen,
inclusief een bijdrage voor voorzieningen zoals
bijvoorbeeld receptie en maaltijden. Dat kan tot
gevolg hebben dat senioren besluiten thuis te
blijven wonen.
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III	STRATEGISCHE
UITGANGSPUNTEN
Op basis van analyses van de interne en externe omgeving en het leidend
scenario zijn de volgende strategische uitgangspunten geformuleerd.
Daarbij zij opgemerkt dat beleidsontwikkeling een continu proces is. Op basis
van regelmatige monitoring en evaluatie van de strategische uitgangspunten
wordt indien nodig bijgestuurd.

3.1 Kwalitatief wonen

Onze toegevoegde waarde zal blijken uit

De trend van het scheiden van wonen en zorg zal

onderstaande zes vragen:

de komende jaren verder doorzetten. Het beleid

1. Resultaat: wat krijg ik?

van de overheid is er op gericht mensen zoveel

2. Afhandeling: hoe krijg ik het?

mogelijk zelf de zorg te laten organiseren en betalen.

3. Emotie: wat voel ik erbij?

Pro Senectute richt zich in haar langetermijnvisie

4. Prijs: hoeveel kost het mij?

op wonen met ruimte voor dienstverlening en

5. Moeite: wat moet ik er voor doen?

zorg. Pro Senectute streeft daarbij zoveel mogelijk

6. Risico: hoe onzeker is het?

de autonomie van de cliënten te behouden en te
respecteren. Nieuwe impulsen voor kwalitatief

Voor Pro Senectute zal het accent liggen op

wonen signaleren we op tijd en we stimuleren

wonen met dienstverlening, waarbij behoud

een actieve houding naar de doelgroep en de

van zelfstandigheid en de sociale contacten een

Vrienden van de Vereniging.

belangrijke positie innemen. De identiteit komt
met name tot uiting in de gemeenschappelijke

Welke meerwaarde Pro Senectute kan bieden ten

interesses en achtergronden van de cliënten.

opzichte van andere woon-zorgaanbieders zal voor

Het wonen met gelijkgestemden ervaren onze

elke locatie verschillend zijn, gezien de ‘couleur

cliënten als meerwaarde, het verhoogt immers hun

locale’.

kwaliteit van leven. Daarnaast zal Pro Senectute
ook complexe of zware zorg bieden aan senioren
die het niet meer zelfstandig redden. Dat vraagt
specifieke kwaliteiten van medewerkers waarvoor
Pro Senectute gerichte scholing biedt.
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DE DRIE PEILERS IN RELATIE TOT WONEN
Zelfstandig wonen

Kleinschalig wonen

Woon/zorg kwaliteit

- Vastgoedstrategie

- Formatie, opleiding

- Nieuwe arrangementen

- Scheiden wonen/zorg

- Zorgvisie

- ICT & domotica

- Financieel beheer

- Zorgkwaliteit

- Cliënttevredenheids-

- Continuüm: wonen -> zorg

- Processen

onderzoeken & opvolging

- Formatie, opleiding

- Mantelzorg

verbeterpunten

- Communicatie

- Klachtenbehandeling

- Zorgkwaliteit

- Vrienden, account-

- Communicatie

- Woon-/zorgcomfort #

management

kwaliteit

- Ondernemerschap

3.2 Continuüm van wonen en zorg
Een gezonde verhouding tussen wonen, lichte

schap

zorg en complexe zorg zal een belangrijk aan-

Pro Senectute is een landelijke organisatie voor

dachtspunt zijn om de zorgcontinuüms gestalte te

senioren met een vergelijkbare achtergrond en

geven. Een zorgvangnet met verpleeghuiszorg kan

leefstijl. Pro Senectute biedt diverse vormen van

nodig zijn om te blijven wonen in de eigen leefom-

wonen in combinatie met zorg. Of een locatie

geving. Voor de organisatie van de zware zorg zijn

van Pro Senectute zelf zware zorg aanbiedt c.q.

verschillende modellen denkbaar, zoals het klein-

faciliteert hangt sterk af van de situatie ter plekke

schalig wonen, het ‘omkeerbaar bouwen’ (flexibel

en de mogelijkheden om met andere partijen een

bouwen, zowel geschikt voor zelfstandig wonen

zorgcontinuüm op te bouwen. Het gaat er daarbij

als voor cliënten met een zware zorgvraag) en het

om oplossingen te bieden waarmee cliënten hun

inhuren van (behandel)diensten. Hiervoor zullen

zelfstandigheid zo lang mogelijk kunnen behouden.

we samenwerkingen aangaan met partners om
voorzieningen op lokaal/regionaal niveau integraal
te ondersteunen.
10

3.3 Organisatieontwikkeling en ondernemer-

Oog voor kansen in de omgeving, slimme partner

gewend zijn en daarvoor willen betalen. Dat biedt

ships aangaan en verbindingen leggen zijn onmis-

zeker kansen. Tegelijkertijd moeten we rekening

bare elementen om het voorzieningenniveau verder

houden met het feit dat het hoge verwachtings-

te ontwikkelen. Per lokaal/regionaal scenario

patroon onder nieuwkomers niet zonder meer

beschrijven we hoe het woonaanbod met aan-

aansluit bij het bestaande voorzieningenniveau van

vullende diensten kan aansluiten op wensen en

Pro Senectute. We zullen in een vroeg stadium in

behoeften. Talentontwikkeling en coaching van

gesprek gaan met potentiële cliënten om de vraag

medewerkers zijn pijlers om de interne organisatie

beter in kaart te brengen en daarop te anticiperen.

van de locaties verder te versterken. Belangrijke

Een bijkomend voordeel is dat we op die manier

aandachtspunten zijn:

het merk Pro Senectute kunnen uitdragen.

• Externe gerichtheid management
• Combineren van persoonlijk leiderschap met
zakelijke bedrijfsvoering
• Interne procesbegeleiding en leiderschap voornamelijk richting teamleiders
• Strategische personeelsplanning in relatie tot
verzwaring van zorg

3.5 Relatiebeheer
Klantgerichte dienstverlening is belangrijk vanaf
het eerste contactmoment. Hiervoor gaan we de
communicatiekanalen van Pro Senectute optimaal
op elkaar afstemmen om een transparante
informatieverstrekking aan de belangrijkste stakeholders te bewerkstelligen. Vroegtijdige participatie

Pro Senectute is van plan initiatieven van senioren

van Vrienden van Pro Senectute in beleid en orga-

(binnen de doelgroep) te faciliteren als zij zelf

nisatie is essentieel, bijvoorbeeld bij de uitwerking

nieuwe vormen van wonen met zorg willen orga-

van de programma’s van eisen (PVE). Met behulp

niseren. Onze expertise op het gebied van zorg

van onderzoek van ons huidige Vriendenbestand

en vastgoedbeheer stellen we hiervoor graag

willen we potentiële cliënten eerder in beeld

beschikbaar.

krijgen. Meer onderzoek aan de vraagkant is
van belang om beter in te spelen op wensen en

3.4 Versterken identiteit

behoeften van toekomstige cliënten. Persoonlijk

Een grote kracht van Pro Senectute is de ver-

contact met hen en (eventueel) hun naasten geeft

binding van een doelgroep met een gedeelde

ons de kans oplossingen aan te reiken voor hun

herkenbare identiteit. Harmonieus wonen is een

specifieke situatie. Voor onze cliënten geldt dat

in het oog springend kenmerk. De komende jaren

het locatiemanagement alert is op klachten, eerder

zullen we ons richten op de nieuwe generatie

het gesprek hierover aangaat en heldere afspraken

babyboomers met een vergelijkbare identiteit die

maakt over kosten en andere zaken.

een kwalitatieve en veelal luxueuze levensstijl
11

3.6 Financiële continuïteit

De componenten hiervoor:

De focus op zelfstandig wonen met dienstverlening

• Scheiden van wonen en zorg: intramuraal

en een zorgcontinuüm betekent niet alleen een

WLZ-Wet Langdurige Zorg (+ NHC-Normatieve

heroriëntatie op de verhouding wonen en zorg,

HuisvestingsComponent voor vastgoed)

maar leidt ook tot een ander financieel model.
Nieuwe bronnen zijn nodig om te voorkomen

• ZVW - ZorgVerzekeringsWet voor verzorging en
verpleging

dat de locaties ‘onder water komen te staan’.

• WMO - Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Diverse factoren vormen een bedreiging voor

voor begeleiding en hulp bij het huishouden

positief rendement, zoals:

• Aanvullende particuliere diensten

• Daling van tarieven en beperkingen in de pro-

• Basis: kale huurprijs afhankelijk van kwaliteit

ductie

woning en betalingsbereidheid cliënt.

• Contracteervrijheid van zorgverzekeraars en
zorgkantoren

een meerjarenplan opgesteld. Met het software-

Ook hier krijgen we te maken met contracteer-

pakket WISH is het mogelijk afwijkingen en wij-

vrijheid voor zorgkantoren na 2018.

zigingen via de managementinformatie continu

• Intern: onrendabele en functioneel verouderde
huisvesting. Dat wil zeggen: vaak in verhouding
tot het geheel te veel vierkante meters algemene ruimte.
Vanwege deze en andere risico’s moet de
Stichting rekening houden met een beperkt of
marginaal rendement voor de komende jaren.
De financiële continuïteit is vooral gericht op een
gezonde exploitatie van onze huisvesting met
aanvullende diensten.
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Voor de exploitatie van het vastgoed is in 2015

• Normvergoedingen voor intramurale huisvesting.

actueel te volgen.

Bij nieuwe investeringen zal een business case ontwikkeld worden, conform onderstaand model.
Wonen

Marktanalyse

WO

T

Zorg

EP
RG

EP

Doelgroepanalyse

T

ZO

NC

CO

CO

NC

ON

Visie op doelgroep

Programma van eisen

Zorgconcept

Studie/inpassing

Werkprocessen

Bouwplan/fasering/interim

Personele inzet

Financieel management

BUSINESS CASE

Kosten/baten

Risicomanagement

WOON-ZORGCONTINUÜM

Scenario modellen
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3.7 ICT en productontwikkeling

3.8 Ondersteuning Centraal Bureau

Met ontwikkelingen op het gebied van digitale

De laatste jaren zijn belangrijke verbeteringen

communicatie (ECD, e-learning, e-health) willen

gerealiseerd op het gebied van financiële

we onze medewerkers ondersteunen bij hun

administratie. Zowel het debiteurenbeheer als

zorgtaken en het werk makkelijker maken.

het managementinformatiesysteem zijn sterk

Dit wordt de komende jaren een belangrijk speer-

verbeterd. In de komende beleidsperiode staat

punt. We streven er naar om informatie en dienst-

aanscherping van het integraal management op

verlening zoveel mogelijk digitaal beschikbaar te

de agenda, waarbij de ingezette koers van efficiënte

stellen, zowel voor medewerkers als voor vrijwil-

bedrijfsvoering centraal staat. De locaties kunnen

ligers en verwijzers. Door middel van e-learning,

rekenen op ondersteuning van het Centraal

het online bijhouden van bekwaamheden en het

Bureau als het gaat om accountmanagement, PR

delen van kennis en ervaringen, ondersteunen wij

& communicatie, P&O/strategische personeels-

medewerkers in hun vakgebied ter bevordering van

planning, kwaliteit en veiligheid, ICT & domotica,

de kwaliteit. In navolging van het vorige beleids-

financieel beheer en vastgoedstrategie.

plan zal Pro Senectute medewerkers verder
krachtig ondersteunen in talentontwikkeling, ook al
dragen zij in belangrijke mate zelf de verantwoordelijkheid om kennis en kunde op peil te houden.
Duurzame inzetbaarheid (en vitaliteit) van personeel
blijft de aandacht vragen, zeker gezien de hoge
gemiddelde leeftijd van onze medewerkers.
Een adequaat opleidingsniveau is tevens van
belang om de kwaliteit van zorg te behouden en
verder te verhogen. Voor onze cliënten zullen we
meer gaan bieden op het gebied van product
ontwikkeling, waaronder domotica, om hun zelfstandigheid zoveel mogelijk in tact te houden en
waar mogelijk te verbeteren.
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IV		INVESTERINGSPLANNING
2015	Meerjarenbegroting met uitgewerkte investeringsplanning voor huisvesting c.q. vastgoed
zowel voor de Stichting als de Vastgoed BV (met behulp van het WISH-pakket voor strategisch vastgoedbeheer)
2017

Bloemendaal (raming reeds opgesteld)

2018

Lochem (uitwerken scenario 2016)

2017-2020

Amsterdam (oriëntatie op alternatieve locaties)

Optie woningbouw locatie Oranjestein, nader te verkennen.
Indien zich kansen voordoen, mogelijke uitbreiding in ’t Gooi, Utrecht of Rotterdam.

Dit beleidsplan is in samenwerking met het managementteam en de Raad van Toezicht tot stand gekomen en ter advies voorgelegd
aan de medezeggenschapsraden van Pro Senectute. Op deze manier is er gezorgd voor betrokkenheid en een breed draagvlak.
De operationele uitwerking van dit beleidsplan zal in de jaarlijkse planning & control-cyclus plaatsvinden.
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Locaties van Pro Senectute

Zorglocatie Wildhoef (Bloemendaal)
Zorglocatie Spaar en Hout (Haarlem)

Centraal Bureau (Amsterdam)
Zorglocatie Emmahof (Amsterdam)
Woonlocatie Zuidkwartier (Amsterdam)

Woonlocatie Oranjepark (Soest)
Zorglocatie Oranjestein (Doorn)

Woonlocatie Stadenbos (Lochem)
Woonlocatie Hoog Langen (Lochem)
Zorglocatie Tusselerhof (Lochem)

Woonlocatie Waalsdorp (Den Haag)

Stichting Pro Senectute
Cronenburg 75
1081 GM Amsterdam
T 020 540 01 55
E info@pro-senectute.nl

www.pro-senectute.nl

