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Visie en werkzaamheden
 Wij werken graag gezamenlijk vanuit gedeelde  Procesmanagement, project- en programmaleiding
opvattingen aan uw oplossing.
en coaching van veranderingen in organisaties en
 Dit kan gaan over strategische of tactische
samenwerking c.q. netwerken van organisaties.
keuzes, m.n. op het terrein van Wonen-ZorgWelzijn voor ouderen, gehandicapten of ‘Geen enkele organisatie kan de maatschappelijke
Alleen ga je sneller, samen kom je verder.
gezondheidszorg.
vraagstellingen alleen oplossen’. De maatschappelijke
ontwikkelingen vragen om bundeling van krachten en
onorthodoxe werkwijze.
Kernbegrippen en kernwaarden
 Inhoudelijk deskundig en maatschappelijk  Vanuit ondernemerschap en maatschappelijke
 Professioneel, positief, resultaatgericht, duidelijk,
betrokken met aanvullende competenties.
samenwerken, zorgvuldigheid, betrouwbaar,
betrokkenheid werken aan toekomstbestendige
betrokken, onafhankelijk.
nieuwe vormen door:
- Procesmanagement
- Inspiratie
- Verbinden van vraagstellingen en partners
De actuele maatschappelijke vraagstelling – enkele citaten die in onze opdrachten spelen
‘De ontwikkelingen en vraagstukken waarmee Nederland nu wordt geconfronteerd, zijn niet van voorbijgaande aard, zoals de veelgebruikte aanduiding crisis lijkt te
suggereren. Zij vergen structurele hervormingen en aanpassingen. Niet alleen aan een nieuwe situatie, maar ook aan een nieuwe dynamiek waarin Europa vooralsnog
steeds verder achterop raakt. De verhouding tussen staat en samenleving zal duurzaam wijzigen door deze hervormingen en aanpassingen. Nederland bevindt zich
momenteel in een overgangssituatie’ Raad van State van 4 april 2013.
Publicaties
 Coalities bouwen in Woonservicegebieden  Seniorenkracht, over regiebehoud en betekenisvol
 Handreiking mantelzorgwoningen (2011)
(2012)
leven tussen de ZZP ’s, Bert van der Lende, Geertje
 Checklist complexgerichte aanpassingen voor
Morée van Cappellen e.a.
bestaande bouw (2012)
 Maatschappelijke business case ontmoetingscentrum
 Stappenplan domotica (2013)
Alle publicaties zijn op aanvraag beschikbaar.
 Prinsenhof, Best Practica Award 2009
 Advisering, procesmanagement en coaching op het
terrein van Wonen, Welzijn en Zorg.
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Uitgevoerde opdrachten en projecten
Procesmanager van drie Woonservicegebieden in Rotterdam
 Coach van transitie van reguliere thuiszorg naar zelforganisatie bij lokale
gebiedsgerichte werkwijze in het kader van het landelijk transitieprogramma: “In
Advisering diverse zorgorganisaties bij strategische samenwerking
voor Zorg!”
Procesmanager van diverse Multi Functionele Accommodaties o.a. als centrum
 Procesmanager Woonservicegebieden Rotterdam
in een woonservicegebied
Coach verschillende zorgorganisaties bij veranderingsprocessen in het kader van  Coach van de ontwikkeling van inkoopmodel ketenzorg dementie in het kader van
het landelijk transitieprogramma: “In voor Zorg!”
het landelijk transitieprogramma: “In voor Zorg!”

Projectleider kwetsbare ouderen – een kwaliteitsontwikkeling door focus op
Begeleiding bij extramuralisering van een verzorgingshuis in het kader van het
doelgroep en samenwerkende partners van een zorgorganisatie.
scheiden van wonen en zorg
Schrijven van diverse businessplannen voor corporaties en zorgorganisaties
Verzorger van diverse workshops op het gebied van wonen-zorg-welzijn en
zorgvastgoed
Opdrachtgevers
Zorgorganisaties, o.a.: Lelie Zorggroep, Laurens, MOB, Het Spectrum,
 Zorgorganisaties, o.a.:
Zorgwaard, Horizon, Gemiva, Actief Zorg, T-Care, Van Den Dool
Aafje, Laurens, Lelie Zorggroep, Allévo
Corporaties, o.a.: Vestia, Woonbron, Woonstad Rotterdam, SOR, Trivire
 Samenwerkingsverbanden wonen welzijn zorg en gemeente o.a. in deelgemeente
Prins Alexander en Ketenzorg Midden -en Noord Zeeland en CZ zorgverzekeraar
Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
 “In voor Zorg!”
Gemeente Rotterdam
 GGD Midden Holland
“In Voor Zorg!”
Ontwikkelde producten en middelen
Diverse zelf ontwikkelde producten voor Multi Functionele Accommodaties:
 Maatschappelijke business case in het kader van transitieprogramma langdurende
businessplan, exploitatiebegroting, rekenmodel, checklist beheer&exploitatie
zorg
Organisatiemodellen en handreikingen
 Model menselijke maat – passie, creatief, reëel.
Training “strategie voor zorg(vastgoed)” primair gericht op corporaties
Meer informatie en contact
Wij kunnen zowel afzonderlijk als gezamenlijk opdrachten uitvoeren. Neem voor meer informatie contact met een van ons op.
www.guidoderuiter.nl
www.moreevancappellen.nl
mail@guidoderuiter.nl
info@moreevancappellen.nl
M. 06-21869955
06-51290061

