
Wij zijn Alerimus.
Warm, betrokken en ondernemend

Strategisch plan 2022 – 2025  
De reis van Alerimus 
Samenwerken aan toekomstbestendige zorg



Na de zware periode van de afgelopen drie jaar, klonk in 
september 2021 het startschot van onze dialoogsessies 
onder de naam “Samen de toekomst kleuren.” Meer dan 100 
medewerkers; personeelsleden én vrijwilligers, alle leden 
van onze medezeggenschap, de toezichthouders, onze 
maatschappelijke partners en stakeholders uit de lokale 
samenleving spraken met ons en elkaar over onze taak en 
rol in de context van de uitdagingen die onze organisatie de 
aankomende jaren te wachten staat. Wat opviel was de grote 
gedrevenheid, de eensgezindheid in zienswijze en de enorme 
betrokkenheid. Wat een rijkdom. Alle input heeft geleid tot ons 
strategisch plan 2022 – 2025. Wij gaan vol vertrouwen, samen 
(met u en jou), de toekomst in én aan! Met welke uitgangspunten 
en ambities we dat doen leest u in vogelvlucht in dit boekje.

Trix van Os, directeur bestuurder

Welkom

Meer weten over wat we doen en welke producten en 
services wij leveren? Neem een kijkje op www.alerimus.nl.

Lees hier het volledig strategisch plan

Identiteit
Wij zijn Alerimus, een warme, betrokken en ondernemende 
zorgorganisatie in de Hoeksche Waard. Geworteld in de 
lokale samenleving van Numansdorp en omgeving én 
in Zoomwijck-Centrum Oud-Beijerland. In deze lokale 
samenlevingen én binnen onze twee woon-zorglocaties 
leveren we een breed palet aan service, verzorging en zorg. 
We zijn vertrouwd aanwezig, 7 dagen per week, 24 uur 
per dag met name voor ouderen en hun naaste(n) met een 
vraag of behoefte. Meestal gaat het om ouderen (en hun 
naasten) die af en toe ondersteuning nodig hebben, maar 
ook om ouderen met een complexe 24-uurs zorgvraag. Wij 
geloven in zelfredzaamheid én ‘samenredzaamheid’ zodat 
oudere inwoners hun leven blijvend kunnen leven in de 
voor hen vertrouwde omgeving op hun eigen wijze. 

Lees hier het Jaarverslag 2021

http://www.alerimus.nl
https://bit.ly/3aS8Tub
https://bit.ly/3RMk3Bb


Of je nu met ons in contact komt als cliënt, als 
medewerker, vrijwilliger of samenwerkingspartner, 
je zult aan alles merken dat wij warm, betrokken en 
ondernemend zijn. Deze kernwaarden zitten in onze 
genen, daar staan we voor en gaan we voor, dat zijn wij!

Kernwaarden
Betrokken
We tonen betrokkenheid door samen te werken met de cliënt en 
zijn naaste(n). Mét elkaar dragen we bij aan het welbevinden en 
de kwaliteit van leven van iedere cliënt. 
• Bij Alerimus luisteren we naar wat voor u en uw naasten 

belangrijk is 
• Bij Alerimus maken we afspraken die passen bij uw 

levenswijze 
• Sámen met u en uw naasten zetten we de juiste stappen

Ondernemend 
Bij Alerimus denken we in kansen en oplossingen. We 
tonen ons ambitieus, nemen initiatief en werken samen 
om dingen voor elkaar te krijgen. 
• Bij Alerimus denken we vanuit mogelijkheden
• Bij Alerimus maken we dingen bespreekbaar en 

stimuleren we elkaar om te leren en verbeteren 
• Bij Alerimus ontwikkelen en innoveren we  (voor 

een vitale Hoeksche Waard)

Warm 
We tonen aandacht en nabijheid. We kennen de 
vraag van de cliënt en zijn naaste(n) en zijn oprecht 
geïnteresseerd in zijn/haar levensverhaal en identiteit. 
• Bij Alerimus kunt u met uw vraag terecht; wij zijn 

er voor u 
• Bij Alerimus ervaart u oprechte aandacht en 

interesse 
• Bij Alerimus werken we vanuit ons hart 



Alerimus gaat met inwoners van de kernen in gesprek over 
levensvragen en levensbehoeften. Daar waar de inwoner niet 
(geheel) meer zelfstandig verder kan en ondersteuning van 
naasten daar onvoldoende in voorziet, kan Alerimus bijdragen. 
Alerimus voorziet met een breed palet aan service, verzorging 
en zorg in de brede vraag en behoeften van de ouder (en 
kwetsbaar) wordende inwoners van Numansdorp en omgeving 
én in Zoomwijck-Centrum Oud-Beijerland. 

Voor wie en waar zijn wij van betekenis

Waar mogelijk werkt Alerimus met digitale hulpmiddelen 
die ondersteunend voor inwoners zijn. Blijven er vragen en 
behoeften liggen dan wordt de cliënt en zijn naaste(n) thuis 
ondersteund door kleine kernteams. Iedere cliënt heeft één 
aanspreekpunt en ziet vertrouwde gezichten. De woon-
zorglocaties de Open Waard en De Buitensluis ondersteunen de 
cliënt bij zijn 24-uurs zorgvraag, binnen een warme, persoonlijke 
woon- en leefomgeving. 

Naast de woon-zorgfunctie vervullen onze locaties een 
buurt- en wijkfunctie waar álle inwoners uit de buurt, 
oud én jong, van harte welkom zijn. Het Wijkhuis van de 
Buitensluis (Numansdorp) fungeert als Huiskamer van 
de Wijk met onder andere sociaal café Bij Amalia en de 
activiteiten/ontmoetingsplek Bij de oma’s.

De Open Waard (Oud-Beijerland) faciliteert met haar 
Wijckplein De Huiskamer van de Wijk in het hart van 
Zoomwijck. Hiermee dragen we bij aan verbinding, 
samenredzaamheid en vitaliteit in de lokale samenleving 
en zijn we betrokken bij verschillende fases van het 
ouder worden. 

Bekijk hier de video
Koken op de huiskamer

Bekijk hier de video Persoonsgerichte zorg, 
mantelzorg en medezeggenschap

https://youtu.be/_rOsdox1SCA
https://youtu.be/_rOsdox1SCA
https://youtu.be/4USiRaJ4qLA
https://youtu.be/4USiRaJ4qLA


Vragen en behoeften van de samenleving als geheel, 
maar ook van individuen, zijn veranderd sinds het 
ontstaan van onze organisatie. Door de toenemende 
vergrijzing zijn wij als zorgorganisatie genoodzaakt een 
antwoord te geven op het groeiende aantal en complexer 
wordende zorgvragen. Ouderen wonen zo lang mogelijk 
thuis en er is beperkte capaciteit binnen de woon-
zorglocaties. De noodzaak ligt voor om de (langdurige) 
zorg te verleggen naar de wijk. Waar de zorg van naasten 
en vrijwilligers niet toereikend is, neemt de vraag naar 
professionele ondersteuning en begeleiding toe. En dit 
alles binnen een krappe arbeidsmarkt. 

Om ouderen die op onze ondersteuning vertrouwen 
duurzaam te kunnen blijven ondersteunen in hun 
levensreis, richten we ons de aankomende jaren op vijf 
ambities.

Onze ambities

De zorg vóór zijn door preventie
We gaan graag met (oudere) inwoners in gesprek en 
signaleren in een vroeg stadium of en waar er vragen of 
behoeften zijn, of kunnen ontstaan. We staan klaar voor 
ouderen met een hulp- of ondersteuningsvraag of in een 
kwetsbare situatie. Vanuit onze expertise zoeken we 
met hen naar de beste oplossing waarmee we voortijdig 
toekomstige problemen en daarmee een zorgvraag 
kunnen voorkomen.

Een concreet voorbeeld? Lees hier meer 
over onze Huiskamers van de Wijk  
www.huiskamervandewijk.nl.

https://www.huiskamervandewijk.nl/


Verstevigen van de samenwerking 
met onze (zorg)partners 
Met onze maatschappelijke partners formuleren 
we gezamenlijke opgaven zodat we efficiënter en 
duurzamer omgaan met menskracht en middelen. 
Samen met lokale partners in het dorp en de wijk, 
van vereniging tot school en van kerkgemeenschap 
tot huisarts houden we (ver)binding waardoor we 
elkaar versterken en een stevig vangnet zijn in 
onze samenleving. Samen met onze collega VVT-
organisaties op het eiland, de gemeente, zorgkantoor 
en zorgverzekeraar trekt Alerimus binnen de duurzame 
coalitie samen op om zorg van de toekomst te leveren.Innovatie voor welbevinden, kwaliteit 

van leven en efficiënt werken
We omarmen de inzet van technologieën wanneer dit 
bijdraagt aan het welbevinden en de zelfredzaamheid 
van de cliënt, het werkplezier van medewerkers en/
of het efficiënte en duurzame inzet van menskracht en 
middelen. We zetten slimme digitale oplossingen in en 
bieden de best passende (digitale) ondersteuning.

Lees hier een interview met een inwoner 
van de wijk over beeldzorg via de Compaan 

De Compaan draagt bij aan het verminderen van 
eenzaamheid, en daarnaast maakt het efficiënter werken 
mogelijk.

Lees hier meer over:  
ThuisWaarts | Kwaliteit van leven, 
thuis en in de wijk

https://bit.ly/3B71XEe
https://bit.ly/3B71XEe
https://thuiswaarts.nl/
https://thuiswaarts.nl/
https://thuiswaarts.nl/


Het vergroten van expertise met 
betrekking tot de zware en complexe 
zorgvraag
Om in te spelen op de veranderende en complexer 
wordende zorgvraag van ouderen, zetten wij in op 
verdieping van kennis en kunde en professionaliteit van 
medewerkers, teams en vrijwilligers in de wijk en het dorp 
en binnen onze woon-zorglocaties.

Al onze medewerkers nemen deel aan het programma 
‘U woont nu hier’ om hun vakkennis op het gebied van 
dementie te vergroten. 

Martine van IJperen vertelt wat dit  
programma haar heeft opgeleverd Cliënten helpen (weer) zichzelf te 

helpen (reablement)
We willen met oudere inwoners en hun naasten in de 
lokale samenleving samen werken aan het herstel en 
behoud van de eigen zelf- en samenredzaamheid, 
en hen zo nodig tijdelijk en intensief te ondersteunen 
met het behalen van vooraf afgestemde doelen. We 
laten inwoners nadenken over hun levensreis en 
kennis maken met verschillende hulpmiddelen. En we 
benutten en activeren de inzet en grote waarde van 
mantelzorgers en vrijwilligers. 

https://bit.ly/3RNxMrt
https://bit.ly/3RNxMrt


Onze deur staat altijd open. Voor zorg- of ondersteunings-
vragen. Bij interesse om bij ons te komen werken, als 
professional of als vrijwilliger. Voor het aangaan van een 
samenwerking die een bijdrage levert aan het waarmaken 
van onze ambities. Wij zijn Alerimus. Wij zijn er voor elkaar!

Wees welkom, maak contact!

Locatie Buitensluis    
Bezoekadres: Bernhardstraat 25 
3281 BC Numansdorp

Locatie Open Waard
Bezoekadres: Zoomwijckplein 11 
3262DA Oud-Beijerland

Onze contactmakers
De medewerkers van de receptie zijn bereikbaar via  
0186 – 659 659. 

Onze medewerkers van de verschillende ondersteunende 
diensten staan u graag te woord. Zij zijn bereikbaar via 
het algemene telefoonnummer of via de onderstaande 
mailadressen.

Cliëntadministratie: cav@alerimus.nl

Zorgbemiddeling: zorgbemiddeling@alerimus.nl

Casemanagers dementie: info@ketenzorgdementie-hw.nl 

Dagverzorging Open Waard: dagwaard@alerimus.nl

Dagverzorging Buitensluis: dagsluis@alerimus.nl

Huiskamer van de wijk Wijkhuis: wijkhuisactiviteiten@alerimus.nl

Huiskamer van de Wijckplein: wijckplein@alerimus.nl

Werken bij Alerimus: solliciteren@alerimus.nl

Vrijwilliger bij Alerimus: sschell@alerimus.nl

mailto:cav%40alerimus.nl?subject=
mailto:zorgbemiddeling%40alerimus.nl?subject=
mailto:info%40ketenzorgdementie-hw.nl?subject=
mailto:dagwaard%40alerimus.nl?subject=
mailto:dagsluis%40alerimus.nl?subject=
mailto:wijkhuisactiviteiten%40alerimus.nl?subject=
mailto:wijckplein%40alerimus.nl?subject=
mailto:solliciteren%40alerimus.nl?subject=
mailto:sschell%40alerimus.nl?subject=


Colofon 
Dit is een uitgave van Stichting Alerimus. 
Tekst: Alerimus 
Fotografie: Elizabeth Heijblom, Arno Hoogwerf, 
Mary Romijn, Jeroen Sollie en anderen 
Vormgeving: Anjo van den Bos | G-linq 
Communicatievormgeving 

Numansdorp, juni 2022 

Algemene Contactgegevens  
Stichting Alerimus 
Postbus 7332 
3280 AC Numansdorp 
0186 659 659 
info@alerimus.nl 

www.alerimus.nl

Volg ons op social media: Facebook en LinkedIn

mailto:info%40alerimus.nl?subject=
http://www.alerimus.nl
https://www.facebook.com/Alerimus
https://www.linkedin.com/company/alerimus/

