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BELEIDSKADER 2017 - 2022 
Beleidsuitspraken door het bestuur van Stichting De Steenrots voor 2017-2022. 
 

IDENTITEIT 
Stichting De Steenrots onderscheidt zich door het bieden van identiteitsgebonden zorg. Het geloof in 
God en het leven overeenkomstig het Bijbels principe is eigen aan De Steenrots. 
De statuten en ook het kaderdocument borgen deze identiteit. De Steenrots is een organisatie met 
een reformatorische grondslag. Dit is het bestaansrecht van de stichting.  
Het personeel van De Steenrots werkt vanuit deze identiteit en onderschrijft de statuten en het 
huishoudelijk reglement.  
De Steenrots voert een open opnamebeleid met als uitgangspunt dat 70% uit de reformatorische 
achterban afkomstig is. Bewoners niet afkomstig uit de reformatorische achterban worden 
toegelaten op voorwaarde van het onderschrijven van de huisregels.  
 

MAATSCHAPPIJ 
Stichting De Steenrots biedt passende zorg aan de kwetsbare burger van Katwijk en de  ISD 
bollenstreek en is bekend met het advies van de Commissie Toekomst beschermd wonen (het 
rapport “Van beschermd wonen naar een beschermd thuis”). De cliëntvisie en de visie op langdurige 
zorg van De Steenrots zal zich ontwikkelen richting herstel en participatie.  
Voor de burger die zich herkent in de levensbeschouwelijke identiteit van De Steenrots zal het een 
waardevolle aanvulling zijn in de zorg die geboden wordt. In overeenstemming zal er invulling 
gegeven worden aan deze extra dimensie.  
 

ZORG  
Zorg bieden vanuit onze levensbeschouwing vertaalt zich tevens in hoogwaardige kwaliteit. Deze 
kwaliteit vertaalt zich naast een hoge mate van tevredenheid tevens in het behalen van resultaten.  
Om dit te realiseren biedt De Steenrots een exclusief zorgaanbod. 
Stichting De Steenrots biedt:  

 Kleinschalige Beschermd wonen overeenkomstig het integraal GGZ zorgzwaartepakket 3 t/m 

5 en cliënten met een indicatie Wet Langdurige Zorg. Voor de komende jaren staat een 

uitbreiding van 15 naar 24 woningen op het programma.  

 Ambulante begeleiding 

o Overbruggingszorg aan wachtlijstkandidaten; 

o Als zelfstandig product en in het nazorgtraject van de bewoners die na een periode 

van beschermd wonen zelfstandig zullen gaan wonen;  

o Begeleid zelfstandig wonen in een geclusterde setting. De zorg wordt verleend op 

basis van Ambulante begeleiding. 

 Dagbestedingsactiviteiten en -projecten. Dit in de breedste zin van het woord door 

zelfstandige uitbating van activiteiten of participatie op de arbeidsmarkt door professionele 

begeleiding.  
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ONROEREND GOED 
Stichting De Steenrots streeft om zoveel als mogelijk de zorg vanuit één hoofdlocatie te leveren. 
Panden waaruit de zorg word geleverd worden gehuurd. 
 

FINANCIEN 
Stichting De Steenrots zal budgetneutraal opereren. De zorginkomsten komen ten goede aan de 
cliënt. Na de opbouw van voldoende reserves zullen de gelden volledig worden besteed aan de 
zorgvragen van de cliënten.  
 

PERSONEEL 
Stichting De Steenrots wordt gerealiseerd door betrokken personeel dat werkt vanuit het 
grondbeginsel van de stichting, Gods Woord. De medewerker heeft een sterk leervermogen en zal 
vanuit deze leermotivatie werken aan de beoogde kwaliteit van organisatie.  
De Steenrots zal voor haar werknemers een emotioneel veilige werk- en leeromgeving zijn. De 
arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao GGZ.  
 


