
Ambities 2011-2015
De Algemene Stichting Bejaardenzorg (ASB wonen, welzijn en zorg) 
is een organisatie met een halve eeuw geschiedenis in Den Haag. De 
stichting exploiteert twee clusters in de wijken Escamp en het Haagse 
Hout. Elke cluster bestaat uit een zorgcentrum en drie wooncomplexen 
waar welzijns-, zorgdiensten en services worden verleend. De zorg zoals 
we die nu kennen is aan het verdwijnen. Daarvoor in de plaats wordt zorg 
op maat aangeboden, aangepast aan de individuele wensen van klanten. 
Persoonlijke aandacht vormt daarbij het sleutelwoord. Vandaar het 
motto voor de toekomststrategie 2011-2015, die in deze brochure wordt 
gepresenteerd: ‘Met aandacht voor elkaar’.  

Dit motto vertaalt zich in oprechte zorg en aandacht voor het welzijn van  
ouderen, maar ook in de huisvesting en dienstverlening. Groepswonen  
en begeleid wonen behoren tot de mogelijkheden. De stichting voorziet  
in wijksteunpunten rondom wooncomplexen. Ouderen kunnen hier  
deelnemen aan activiteiten of gebruikmaken van zorg- en welzijns-
voorzieningen. Zo zorgt de ASB ervoor dat ouderen zo plezierig mogelijk 
kunnen leven, zelfstandig wonen en de regie voeren over hun eigen leven.

Ouderen vinden een prettige woonomgeving, zinvolle dagbesteding,  
een goede maaltijd en voldoende recreatieve mogelijkheden minstens  
zo belangrijk als goede zorg. Daarom staan bij de ASB de positieve  
aspecten van het leven centraal. Er wordt veel energie gestoken in  
zingeving en ontspanning. Ouderen worden aangemoedigd om actief 
na te denken over wat zij binnen hun mogelijkheden uit het leven 
willen halen. Er is ook ruimte voor de spirituele kant van het leven. In 
levensbeschouwelijk opzicht, maar ook op het gebied van zelfreflectie  
en inzicht. Het zijn dit soort zaken die het leven zin geven.

Welzijn
Levenskwaliteit wordt niet uitsluitend bepaald door een goede gezond-
heid. Geestelijk welzijn, het hebben van een sociaal netwerk, beweging,  
hobby’s, het delen van interesses, een goed gesprek, al deze zaken zijn 
net zo belangrijk. Sterker nog, iemand die zich betrokken voelt bij zijn 
woon- en leefomgeving en het gevoel heeft dat hij ertoe doet, lijkt  
minder last te hebben van een afnemende gezondheid. Hij houdt langer  
plezier in het leven. 

Wonen, welzijn en zorg Het gaat soms om een blik

om een simpel woord.

Een lach zo zacht

dat je hem nauwelijks hoort.

Het is zo simpel als water.

Je denkt, is dat maar waar…

Een beetje aandacht voor elkaar.

Bart Peters

Zorg
Een goede verzorging maakt deel uit van het totale dienstenpakket van 
de ASB. Klanten kunnen gebruikmaken van diverse vormen van  
professionele zorg. Als het kan levert de ASB die zorg zelf. Zo niet dan  
regelt de ASB dat die zorg er op een andere manier komt. Uitgangspunt 
is dat de professionele zorg goed is afgestemd met de klant en op de  
mantelzorg.

Wonen 
Om ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen,  
moeten bepaalde voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn,  
zorg en dienstverlening beschikbaar zijn. Bij de ASB zijn deze zaken  
onlosmakelijk met elkaar verbonden. De ASB heeft voor ieder type  
klant in elke fase van zijn leven een geschikte woon- en zorgvorm.  
Afhankelijk van hun wensen en zorgbehoeften is er voor alle klanten  
een aantal woonconcepten waarvoor dezelfde uitgangspunten gelden:  

• De woonomgeving wordt ingericht als huiselijke omgeving;
•  Medewerkers van de ASB gedragen zich in deze huiselijke omgeving 

als gast. 

‘Ik ben iemand die moeilijk stil kan zitten. Ik ben voorzitter 

van de bewonerscommissie van Toon van Hagen, ik help 

in de keuken, ik breng het maandblad rond en soms sta 

ik in het Carel van den Oever vis te verkopen. Om de paar 

weken sta ik ingeroosterd voor het Goedemorgenproject. 

Dan bel ik elke ochtend een aantal bewoners om te 

informeren of alles in orde is. Zeker als mensen alleen 

wonen, is het prettig als iemand een beetje op ze let. 

Contact met mensen, daar hou ik van.’

De heer T. Verkaart (bewoner)

ASB wonen, welzijn en zorg
Schrijnwerkersgaarde 3
2542 TP DEN HAAG
tel. 070-366 81 85
www.centrumbezuidenhout.nl
www.carelvandenoever.nl
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Programma’s

en vertrouwde leefomgeving. Psychisch kwetsbare ouderen wonen 
onder begeleiding in clusters in een veilige woonomgeving. Zij maken 
allemaal gebruik van de welzijns- en zorgdiensten van de ASB.

• Gezond Thuis
De wijkteams van de ASB zijn verantwoordelijk voor het aanbod van 
professionele zorg aan klanten die verzorging en verpleging thuis nodig 
hebben.

Het programma Leefstijlen heeft betrekking op leefstijlen met 
aandacht voor woonvoorkeuren en gezondheid.

• Wonen met gelijkgestemden
Ouderen voelen zich sneller thuis als ze wonen in een omgeving met 
gelijkgestemden. Daarom wordt in alle wooncomplexen het concept 
leefstijlwonen geïntroduceerd.

• Gezond Leven
Mensen met een gezonde levensstijl en een positieve instelling worden 
over het algemeen ouder. Het project Gezond Leven helpt ouderen 
er gezonde levensjaren bij te winnen met aandacht voor voeding, 
lichaamsbeweging en zingeving.

Om de doelstellingen van de toekomststrategie 2011-2015 te realiseren 
en tot een succes te maken, zet de ASB een aantal programmalijnen 
uit: Gewoon Leven en Leefstijlen. 

Het programma Gewoon Leven is erop gericht om klanten zo lang 
mogelijk een thuisgevoel te geven. Persoonlijke en belevingsgerichte 
zorg met veel aandacht voor sociale activiteiten, een zinvolle 
dagbesteding en goede verzorging zijn daarbij doorslaggevend.

• Gewoon Thuis
Ook in een verzorgingshuis moet het mogelijk zijn om je normale 
leven voort te zetten. Bij de ASB is een bewoner meer dan een object 
van zorg. Bewoners ervaren persoonlijke aandacht in een herkenbare 
leefomgeving. Een persoonlijke benadering, een huiselijke inrichting 
van het gebouw, een dagindeling die rekening houdt met het dagritme 
van de bewoners en een heldere communicatie zonder vakjargon 
brengen het alledaagse leven weer terug.

• Beschermd Wonen 
Dementerende ouderen voeren in kleine groepjes samen een 
huishouding en leiden een gewoon leven binnen een beschutte, veilige 

 ‘Je kunt wel thuis blijven 
zitten, maar dat gaat 

vervelen op den duur. Je moet 
onder de mensen blijven. 

Dit werk geeft regelmaat en 
invulling aan mijn dagen.’

Meerjarendoelstellingen

De toekomststrategie 2011-2015 van de ASB is erop gericht de  
volgende doelstellingen te realiseren voor haar klanten, 
medewerkers, vrijwilligers en de organisatie:

•  Meer persoonlijke aandacht in zorg en dienstverlening;

•  Toekomstbestendige huisvesting en een herkenbare leefomgeving;

•  Een gezonde leefstijl voor haar klanten;

•  De juiste medewerker op de juiste plaats;

•  Een organisatiestructuur die ervoor zorgt dat medewerkers snel  

en efficiënt kunnen handelen;

•  Een aantrekkelijke werkomgeving voor vrijwilligers; 

•  Het creëren en aanbieden van nieuwe producten en diensten;

•  Introductie en uitbreiding van wijksteunpunten;

•  Meer gebruik van ICT in de zorg.

Kernwaarden
De ASB is er voor mensen die een vertrouwde, beschermde en veilige 
woonomgeving zoeken waar welzijn, zingeving en zorg geboden 
worden en waar welgemeende aandacht een belangrijk kenmerk is. 

De stichting onderkent drie kernwaarden: 

•  Aandacht 
•  Verantwoordelijkheid
•  Betrouwbaarheid 

Vanuit deze kernwaarden zorgt de ASB ervoor dat haar klanten - jong  
en oud - zo aangenaam mogelijk kunnen leven, zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen wonen en zoveel mogelijk zelf de regie blijven  
voeren over hun bestaan. De ASB biedt hen passende, toekomst-
bestendige huisvesting in een leefomgeving die herkenbaar is. De 
organisatie zet haar verantwoord en betrouwbaar vakmanschap in 
om bewoners te helpen zo lang mogelijk gezond te blijven. Als hun 
gezondheid achteruit gaat, biedt de ASB vakkundige verzorging. 
Daarnaast kunnen haar klanten rekenen op persoonlijke aandacht. 
Deze kernwaarden vormen het handelsmerk van de ASB.  

‘Ik woon zelfstandig in een fijn appartement. De verzorging die 
beschikbaar is, geeft me een gevoel van veiligheid. Verder ga ik 

lekker mijn eigen gang. Ik werk regelmatig in een kas en verwen 
de mensen hier af en toe met producten van eigen teelt.’


