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Het Rosa Spier Huis is uniek in Nederland, en misschien wel in Europa. De doelgroep 
van het huis wordt gevormd door kunstenaars en aan kunst gerelateerde weten-
schappers. Wij bieden hen een veelzijdig pakket van diensten en een unieke culturele 
omgeving om oud te worden:

 • Wonen: op maat, van seniorenappartement tot 24/7 verpleeghuis
 • Werken: het blijven beoefenen van het eigen vak 
 • Cultuur: beoefenen, beleven en delen
 • Zorg: licht tot intensief

Het Rosa Spier Huis beschikt over een scala aan faciliteiten: er zijn muziekstudio’s, ate-
liers, een concert- en theaterzaal, expositieruimte en een bibliotheek. In deze ruimten 
programmeren we ieder jaar uiteenlopende culturele activiteiten, variërend van open-
bare concerten, theatervoorstellingen en exposities tot lezingen, workshops en presen-
taties voor bewoners of een specifieke doelgroep. 

Het Rosa Spier Huis staat aan de vooravond van een grote verandering, namelijk de 
bouw van een nieuw huis en verhuizing naar de Hector Treublaan (eveneens in 
Laren). Op de nieuwe locatie heeft het Rosa Spier Huis méér ruimte en kunnen wij méér 
bewoners verwelkomen. Het aantal woningen in het huis wordt bijna verdubbeld (van 
70 naar 130 appartementen). Deze vergroting heeft impact op de gehele organisatie én 
uiteraard op de bewoners.  

Ook andere externe ontwikkelingen vragen om een reactie en beleidswijziging: de 
vergrijzing van zowel (toekomstige) bewoners als medewerkers en vrijwilligers, de 
daarmee samenhangende toenemende zorgbehoefte en kans op dementie en de 
toenemende complexiteit van de zorginkoop. 

In dit meerjarenbeleidsplan leest u hoe wij de komende jaren gaan reageren op al deze 
ontwikkelingen. Allereerst leest u met welke visie en missie wij opereren. Daarna volgt 
een toelichting van de ontwikkelingen die ons te wachten staan: belangrijke trends, 
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de nieuwbouw en aankomende verhuizing. Vervolgens gaat aandacht uit naar de 
toekomstige dienstverlening aan bewoners. Tot slot komen onze culturele 
programmering en andere activiteiten aan bod. 

Dit plan is opgesteld in nauw overleg met de Adjunct-directeur, Diensthoofden, 
Ondernemingsraad en Cliëntenraad.

Bewoonster Ruby Hartgring
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Statutaire doelstelling van de stichting
“De Stichting heeft tot doel huisvesting en zorg en diensten te 
verschaffen aan kunstenaars en wetenschappers, bij voorkeur met 
een sterke verankering in de wereld van kunst en cultuur. Zowel de 
huisvesting als zorg en diensten worden op een zodanige  
wijze aangeboden dat dit het kunstenaarschap ondersteunt en de 
werkzaamheden van bewoners bevordert.”

Dit doet zij door: 

• Het exploiteren van één of meerdere woon-, werk- en zorgcentra 
   ten behoeve van haar doelgroep. 

• Het organiseren van culturele activiteiten in het Rosa Spier Huis. 

• Het aanbieden van zorg op individuele basis, gebruikmakend van 
   gesubsidieerde en particuliere gelden.  

• Alle overige wettelijke middelen. 

2. Missie en visie

Bewoners Emmy Hatzmann, Herman Wiegmans en Adriaan van ’t Wout
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Het idee van een ‘veilige haven voor oudere kunstenaars’ ontstond rond 1960 in de Pauwhof te Wassenaar, een
centrum waar beoefenaars van kunst en wetenschap zich tijdelijk konden terugtrekken om rustig te werken.
Rosa Spier kwam er veel. In een gesprek met medegasten merkte zij op hoe heerlijk het was tijdelijk vrij te zijn van 
dagelijkse beslommeringen. Maar voegde ze daaraan toe: “Binnenkort zullen een paar weken voor mij niet meer 
genoeg zijn, nu ik ouder word. Wat ik nodig heb is een Pauwhof waar ik kan blijven.” Samen met haar
vriendin Henriette Polak-Schwarz richtte Rosa Spier in 1963 de Rosa Spier Stichting op. Door haar tomeloze 
energie en enthousiasme wist Henriëtte Polak medewerking en financiële steun te verkrijgen. En het Rosa Spier 
Huis was een feit. 

Het Rosa Spier Huis is dus begonnen als een unieke woon- en werkgemeenschap voor kunstenaars. Met het ouder 
worden van haar bewoners en daarmee gepaard gaande toenemende zorgbehoefte, is het huis in de loop van de
jaren steeds meer ook een zorginstelling geworden. Een deel van de huidige bewoners kampt met dementie, al dan 
niet in combinatie met lichamelijke problemen. Hoewel er in het huis zeker nog wordt gewerkt, geven huidige 
bewoners aan behoefte te hebben aan meer balans.

Ook om andere redenen is het zaak balans terug te vinden tussen wonen, werken, zorg en cultuur. Het culturele  
karakter van het Rosa Spier Huis, precies dat wat haar uniek maakt, kan alleen worden behouden als we de deur van 
het huis openzetten voor een breder publiek. De financiering van het cultuurgebouw van het nieuwe Rosa Spier Huis 
én onze unieke culturele programmering is namelijk afhankelijk van de bijdrage van kunstliefhebbers: donateurs,  
publiek, sponsors, gebruikers van de culturele ruimten en alle andere kunstenaars en kunstliefhebbers in ons netwerk. 
De komende jaren richten we ons daarom op een herpositionering van het huis, met een bredere maatschappelijke 
functie voor een breder publiek. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met bovenstaande opgave in het achterhoofd hebben het Management Team,  diensthoofden, aangevuld met 
administratief en secretarieel medewerkers naar de toekomst gekeken. Samen hebben wij de volgende visie op de 
toekomst van het huis geformuleerd.

Missie/Visie 
‘DE BELOFTE’

Wonen Werken Zorg Beleven

BEWIJS: voorbeelden

Deelboodschappen

Gezamenlijk atelier

Missie
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Toekomstvisie Rosa Spier Huis
In het Rosa Spier Huis staan kunstenaars en het maken van kunst centraal. Het huis 
is een woon- en werkomgeving van een hechte gemeenschap van oudere 
kunstenaars. Zij wonen in het Rosa Spier Huis onder gelijkgestemden, met een atelier 
of muziekstudio en een podium aan huis. Met de zorg en ondersteuning van onze 
betrokken medewerkers, kunnen deze kunstenaars tot op hoge leeftijd hun vak blijven 
beoefenen en het leven dat zij gewend waren voortzetten.
Het Rosa Spier Huis biedt bewoners, maar ook kunstenaars van buiten een podium, 
om hun inspiratie te delen met het publiek. Met haar eigen concert- en theaterzaal, 
expositieruimte, galerie café en een hoogwaardig culturele programmering, vormt het 
huis een bijzondere ontmoetingsplaats voor kunstenaars en kunstliefhebbers, jong en 
oud. 

Blijven creëren, met onze zorg en ondersteuning
In onze dienstverlening staat het welbevinden en geluk van bewoners centraal.  
Echtparen kunnen in het Rosa Spier Huis samen blijven wonen, ook wanneer één van 
de partners zwaardere zorg of ondersteuning nodig heeft. Bewoners beslissen vooral 
zelf welke zorg en ondersteuning zij willen; een leven en levensstijl zoals zij die wensen. 
Het Rosa Spier Huis is er om dat mogelijk te maken. Onze medewerkers respecteren 
de keuzes van bewoners en assisteren hen met aandacht, maatwerk en flexibiliteit. 
Zo waarborgen we dat bewoners hun autonomie behouden, ook als zij ouder worden. 

Wonen in een culturele omgeving
Het Rosa Spier Huis biedt bewoners (van alle inkomensniveaus) een culturele leef- 
omgeving, met uitgebreide voorzieningen aan huis. Naast een levensloopbestendige 
woning in een prachtige bosrijke omgeving, zijn er privé ateliers of studio’s te huur. Het 
huis heeft een uitgebreid palet aan culturele voorzieningen: een concert- en theaterzaal, 
een gezamenlijk atelier en muziekstudio, een bibliotheek, expositieruimte, beeldentuin 
en een professioneel galerie café met terras. Ons brede culturele programma omvat 
professioneel begeleidde activiteiten voor bewoners en hun familie, openbare expo- 
sities, concerten, theatervoorstellingen, try-outs, lezingen en meer. 
 

Werken onder gelijkgestemden
Het Rosa Spier Huis vormt de werkomgeving van een hechte gemeenschap die 
verbonden is door kunst. Bewoners, medewerkers en vrijwilligers; allen zijn we erg 
betrokken bij elkaar. Onze kleine organisatie heeft korte lijntjes en open deuren. 
Iedereen mag hier zichzelf zijn. Die onderlinge acceptatie, zorgt voor warme werksfeer. 

We zijn flexibel en daar waar nodig helpen we elkaar. Dit draagt eraan bij dat bewoners 
tot op hoge leeftijd als kunstenaar actief blijven en medewerkers en vrijwilligers hier 
lang en met plezier werken. 

Podium en culturele ontmoetingsplaats
In het Rosa Spier Huis staat kunst en kunst maken centraal. Wij bieden bewoners en 
kunstenaars van buiten een podium, zodat zij hun inspiratie kunnen (blijven) delen. 
In onze concert-/ theaterzaal en in onze expositieruimte is een hoogwaardige,  
professionele culturele programmering te zien: kunst in de volle breedte en in vele 
vormen. Onze eigen (kunst- en boeken-)collectie, omvat honderden werken van (oud)
bewoners en andere kunstenaars die het huis een warm hart toedragen. Dagelijks 
wordt er in onze ateliers en studio’s kunst gecreëerd. En met bijzondere projecten
brengen we onze ervaren bewoners in contact met jong talent. Het Rosa Spier Huis 
vormt daarmee een bijzondere ontmoetingsplek voor kunstenaars én kunstliefhebbers, 
jong en oud. 
 

Bewoners blijven op hoge leeftijd als kunstenaar actief

Missie
en visie
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Naast onze visie en ambities, zijn er een aantal externe ontwikkelingen die het 
noodzakelijk maken om de komende jaren veranderingen door te voeren: de 
vergrijzing van zowel (toekomstige) bewoners als medewerkers en vrijwilligers, 
de noodzakelijke nieuwbouw, en de toenemende complexiteit van zorginkoop.

    

 Demografische ontwikkelingen
Het aantal 65-plussers is in de afgelopen decennia gestegen van nog geen 800.000 
in 1950 naar ruim 2,9 miljoen in 2015. Door de toenemende levensverwachting zal dit 
aandeel alleen maar stijgen. Volgens schattingen van het Centraal Plan Bureau is in 
2025 22% van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder. Steeds meer mensen 
bereiken de leeftijd van 100 jaar. Tegelijkertijd zal het aantal mensen met dementie 
bijna 73% stijgen (in 2015 250.000).

Deze ontwikkelingen gaan niet aan het Rosa Spier Huis voorbij. De gemiddelde 
leeftijd van huidige bewoners van het Rosa Spier Huis blijft stijgen en daarmee neemt 

3. Veranderende context

de behoefte aan zwaardere zorg vaak toe. Omdat verzorgingshuizen niet langer 
bestaan neemt ook de groep gegadigden voor een woning in het huis toe. Het betreft 
hier ouderen die niet langer zelfstandig kunnen blijven wonen of al verblijven in een 
ziekenhuis. We verwachten ook een verdere toename aan (toekomstige) bewoners met 
dementie. 
De vergrijzing is ook van toepassing op de medewerkers en vrijwilligers. We zullen 
tijdig moeten zorgen voor verjonging. Gelukkig is de belangstelling om in het Rosa 
Spier Huis te werken groot.   Bij het Rosa Spier Huis werkt ook een grote groep  
vrijwilligers, die een belangrijke rol vervullen in het huis. Ook hier zal de vergrijzing 
effect hebben. We zullen ons ook daar moeten richten op het ‘werven’ van een 
jongere groep.

Fig. 2. Kans op dementie per leeftijdscohort (Bron: Alzheimerstichting)

1% 10% 20% 40%

60 - 65 > 65 > 80 > 90

2014 2015 2020 2025

Alle leeftijden % totale 
bevolking

% totale 
bevolking

% totale 
bevolking

% totale 
bevolking

60 tot 70 jaar 12% 12% 12% 13%

70 tot 80 jaar 7% 7% 9% 10%

80 tot 90 jaar 4% 4% 4% 4%

90 jaar of ouder 1% 1% 1% 1%

totaal 60 > 90 e.o. 24% 24% 26% 28%

Fig. 1. Vergrijzing: relatief aandeel leeftijdscohorten (Bron: CBS)
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Veranderende publieke opinie en zorginkoop
Een andere belangrijke ontwikkeling waar het Rosa Spier Huis mee te maken heeft, 
is de veranderende en toenemend kritische ‘publieke opinie’ rond zorg en de 
veranderende wet en regelgeving. De vraag en behoefte van de bewoner komt steeds 
meer centraal te staan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoewel deze visie uitstekend aansluit bij de werkwijze van het Rosa Spier Huis, heeft 
de visie praktisch veel gevolgen. We hebben te maken met een toegenomen aantal 
vergoedingenstromen en zijn afhankelijk van steeds meer financierende partijen. Voor 
een kleine organisatie als Rosa Spier Huis is dit een aanzienlijke administratieve 
verzwaring. 

In de nieuwbouw ziet de financiering er als volgt uit: 

 • Intramuraal: een aantal bewoners woont op basis van een Zorg Zwaarte Pakket 
indicatie. 

 • Extramuraal: met de nieuwbouw zullen meer bewoners buiten het hoofdgebouw 
(extramuraal) gaan wonen en daar benodigde zorg ontvangen. Op dit moment heeft 
het Rosa Spier Huis ook bewoners die verblijven op basis van de extramurale 
systematiek (Volledig Pakket Thuis en Modulair Pakket Thuis).

 • Particulier: deze bewoners betalen een ‘all inclusive’ arrangement.
 • Thuiszorg: het Rosa Spier Huis biedt op dit moment geen thuiszorg, maar treft 
voorbereidingen om dit in de toekomst ook te gaan verlenen. Voor thuiszorg moet 
enerzijds een beroep worden gedaan op de gemeente (voor niet persoonlijke 
ondersteuning) of op de zorgverzekeraar (voor wijkverpleging). Bewoner Otto Hetterscheid en medewerkster Liesbeth Blickman

“De ambitie en visie op zorg voor ouderen en chronisch zieken in de 
toekomst:  Zorgorganisaties zijn ondersteunend aan bewoner en 
professional. De bewoner bepaalt zelf, eventueel in samenspraak met 
zijn sociale netwerk, hoe hij woont en waar hij zijn professionele zorg 
en ondersteuning inkoopt.”  
(bron Actiz: Visie op zorg 2025)
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Verschillende typen woningen en zorg op maat
In het nieuwe huis worden verschillende typen woningen gerealiseerd. In de vier 
geschakelde gebouwen komen levensloopbestendige (zorg)appartementen. Bewoners 
krijgen hier naar behoefte ondersteuning aan huis. Als intensieve zorg of verpleging 
nodig wordt, is het mogelijk om naar het centrale (zorg)gebouw te verhuizen. Hier 
worden ook voorzieningen getroffen om bewoners met zware dementie hun leven lang 
te blijven verzorgen. Zo kunnen zij deel uit blijven maken van onze unieke gemeen-
schap van kunstenaars. 

Cultuurgebouw
Een belangrijk onderdeel van het nieuwe huis is het cultuurgebouw, met uitgebreide 
culturele voorzieningen, waaronder een theater- en concertzaal, foyer met galerie café, 
een bibliotheek, een expositieruimte, ateliers, muziekstudio’s en een beeldentuin. Deze 
voorzieningen maken het mogelijk om ons rijke culturele programma met onder meer 
voorstellingen, concerten, exposities, workshops en lezingen voort te zetten en uit te 
breiden. Het nieuwe huis biedt bewoners zo volop mogelijkheden om te creëren en hun 
inspiratie te delen. Bezoekers hebben er alle ruimte om te genieten van bijzondere 
kunstuitingen en jonge talenten en oudere kunstenaars vinden er gelegenheid om 
samen te werken.

Nieuwbouw
Een derde noodzakelijke verandering betreft de verhuizing naar een nieuw te bouwen 
Rosa Spier Huis. Het huidige Rosa Spier Huis bestaat bijna 45 jaar. Wat echter in de 
jaren ‘70 een riant huis was, is dat nu niet meer. Het gebouw is verouderd en
afgekeurd. Renovatie of nieuwbouw op de huidige locatie is geen optie gebleken, 
onder andere om financiële redenen. Daarom wordt een nieuw Rosa Spier Huis
gerealiseerd aan de Hector Treublaan 1, dichtbij het huidige huis. Een ontwikkeling 
die bijzondere kansen brengt, maar ook een stevige uitdaging vormt en bepalend is 
voor de toekomst van het huis. 

In 2016 hebben de bouwplannen definitief vorm gekregen, dit in nauw overleg met 
Cliëntenraad en Ondernemingsraad. EGM Architecten heeft een ontwerp gemaakt dat 
recht doet aan de geest van Rosa Spier en naadloos past in het groene landschap. 
In 2017 verwachten we de bouw te starten en de voorbereidingen voor de verhuizing te 
treffen, die gepland is in 2018. 

Het nieuwe complex
Het nieuwe ‘Rosa Spier Huis’ bestaat uit een centraal gebouw met culturele 
voorzieningen en zorgfaciliteiten. In het complex worden bovendien 130 woningen 
gerealiseerd. Het complex is gelegen aan een prachtige tuin met een vijver, te midden 
van een bosrijke omgeving. 

Artist impression cultuurgebouw nieuwe Rosa Spier Huis“EGM Architecten heeft een ontwerp gemaakt dat recht 
doet aan de geest van Rosa Spier en naadloos past in 
het groene landschap.”

3D schets van het nieuwe Rosa Spier Huis
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Periode Werkzaamheden Informatie beschikbaar

Zomer 2016 Uitwerken Definitief Ontwerp Algemene informatie over de nieuwbouw

Najaar 2016 Definitief Functioneel Ontwerp klaar Sfeerimpressies, plattegronden, gevelaanzichten, groen- en
omgevingstekeningen, aantallen en typen woningen

Voorjaar / 
Zomer  2017 

 • Aanvraag omgevingsvergunning
 • Uitvoeringsplan klaar
 • Start bouwwerkzaamheden
 • Verhuur- en zorgpakketten uitgewerkt

 • Planning van bouwwerkzaamheden, informatie over eventuele 
overlast van werkzaamheden

 • Prijzen van huur en servicepakketten (plus indien gewenst zorg)

Najaar 2017 Verhuurbijeenkomst Verhuurpakket

Zomer 2018 Verhuisplan Gedetailleerde informatie verhuizing

Eind 2018 Opening nieuwe Rosa Spier Huis

Het huidige Rosa Spier Huis Het nieuwe Rosa Spier Huis

Aantal bewoners: 70  Aantal bewoners: 130 - 140 

Aantal wooneenheden: 70  Aantal wooneenheden: 130  

Aantal medewerkers: 70 Aantal medewerkers (verwachting): ca. 80 - 90 

Aantal vrijwilligers: ca. 35 Aantal vrijwilligers (verwachting): ca. 45 

Aantal auto’s van bewoners: 10 auto’s en 3 Canta’s Aantal auto’s van bewoners (verwachting): 20 (plus Canta’s) 

Concert/theaterzaal: 113 plaatsen Concert/theaterzaal: 150 plaatsen  

Afstand tot de Brink: 800 meter  Afstand tot de Brink: 1800 meter 

Terrein: een aaneengesloten perceel ter grootte van ongeveer 
14.900 m2  

Terrein ca. 30.000 m2 

Een deskundig projectteam begeleidt het project. Voor het zorggebouw is een hypotheek aangevraagd. Om het cultuurgebouw te 
realiseren zijn aanvullende fondsen nodig (zie verder paragraaf 4.6).

Realisatieplanning nieuwbouw
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Wachtlijst
Uiteraard is de toekomst van het Rosa Spier Huis afhankelijk van de belangstelling van potentiële bewoners. 
Het animo voor een woning in het huis is des te belangrijker nu we gaan uitbreiden. Onderstaande gegevens 
vormen de onderbouwing bij de uitbreiding van het aantal woningen in het nieuwe Rosa Spier Huis. Op basis 
hiervan zien we de verhuur van de woningen met vertrouwen tegemoet. 

Jaarlijks onderzoek onder belangstellenden
Voor het Rosa Spier Huis geldt een toelatingstoets, welke wordt uitgevoerd door onze toelatingscommissie.
Toekomstige bewoners dienen een aantoonbare professionele achtergrond in de kunst of aan de kunst 
gerelateerde wetenschappen te hebben en worden dan ingeschreven op een wenswachtlijst. Op de wachtlijst 
van het Rosa Spier Huis staan (november 2016) 280 toegelaten belangstellenden, waaronder ook echtparen 
(totaal 238 inschrijvingen). Ieder jaar onderzoekt het Rosa Spier Huis de samenstelling van de wenswachtlijst 
en woon- en zorgbehoefte van toekomstige bewoners door middel van een enquête. 

Animo voor een woning in het nieuwe huis
Uit het onderzoek in 2016 blijkt dat 54 van deze toekomstige bewoners, direct hun intrek willen nemen in een 
woning, zodra het nieuwe complex is opgeleverd. Van de 130 appartementen in het nieuwe huis worden er straks 
70 verhuurd aan huidige bewoners en met de 54 belangstellenden samen, verwachten we vrijwel alle woningen 
in het nieuwe pand direct te kunnen verhuren.

leeftijdscategorie/ 
aantal wachtenden

status op 
03-03-2016

vermoedelijk 
indicatie

< 60 7 0

60 - 70 61 0

70 - 80 105 3

80 - 90 87 4

> 90 27 4

niet bekend 2  

Totaal 289 11

Rosa Spier Huis - Wenswachtlijst

Sociale status Woonsituatie Leefsituatie

Gehuwd: 24 pers. (12 echtparen)
Ongehuwd: 256 pers. 

Koop:  70%
Huur:  30%

Samenwonend:   36%
Alleenstaand:      64%

Veranderende
context

3



Inleiding Missie
en visie

Veranderende
context

Strategische 
agenda FinancieelOrganisatie en

governance

1 2 3 4 5 6

Het Rosa Spier Huis staat aan de vooravond van een grote verandering.
Die verandering biedt volop kansen, maar vormt tegelijkertijd ook een enorme
uitdaging voor onze kleine organisatie. In deze strategische agenda is uitgewerkt hoe 
het Rosa Spier Huis de komende jaren wil omgaan met de nieuwbouw, veranderingen 
in de zorg, de vergrijzing en veranderende wensen van onze doelgroep.  

Begeleiding
Medewerkers, bewoners, hun naasten, vrijwilligers en relaties van het huis, iedereen 
krijgt te maken met de verhuizing en daaraan gerelateerde veranderingen. Logischer- 
wijs roept dit vragen en soms onzekerheid op, zeker bij onze oudere bewoners. Het 
Rosa Spier Huis zal dit proces zorgvuldig moeten begeleiden en daarnaast ook de 
daadwerkelijke verhuizing moeten organiseren. 

Om het nieuwbouwtraject zo goed mogelijk te laten verlopen is directe betrokkenheid 
van Raad van Toezicht, Cliënten Raad, Ondernemingsraad, diensthoofden, mede-
werkers en vrijwilligers een vereiste. Daarom zijn zij allen betrokken geweest tijdens de 
diverse projectfasen, van het opstellen van het pakket van eisen tot het vaststellen van 
het Definitief Functioneel Ontwerp, en blijven zij ook in vervolgfasen betrokken. Ook alle 
andere betrokkenen informeren we tijdens bijeenkomsten en in nieuwsbrieven over de 
stappen die we zetten.

In samenwerking met de Cliëntenraad wordt een projectgroep benoemd die bewoners 
bij de verhuizing zal ondersteunen. Verder onderzoeken we of studenten een rol kunnen 
spelen, door bewoners te helpen bij het interieurontwerp en de inrichting van hun

4. Strategische agenda

nieuwe woning. We kijken bovendien verder dan de verhuizing, bijvoorbeeld naar een 
goede introductie van de grote groep nieuwe bewoners in de huidige gemeenschap. 

Verhuizing als aanjager van ontwikkeling
De verhuizing brengt versnelling in een aantal ontwikkelingen die het Rosa Spier Huis 
al had ingezet. Daarnaast worden we uitgedaagd om de organisatie van dagelijkse 
werkzaamheden in keuken, huishouding, zorg en ondersteuning, de komende jaren nog 
eens goed te bekijken.

Toename behoefte aan zorg- en diensten
Met bijna een verdubbeling van het aantal appartementen (70 naar 130) en evenveel 
bewoners, zullen meer ondersteunende diensten en zorg nodig zijn. Medio 2017 start 
de verhuur van de woningen in de nieuwbouw. Op dat moment kunnen we beter vast-
stellen of en welke toekomstige bewoners een zorgbehoefte hebben en/of bewoners al 
dan niet voor eigen rekening aanvullende diensten (huishoudelijke hulp en dergelijke) 
willen afnemen. Dit geeft ook inzicht in de hoeveelheid extra medewerkers die
aangetrokken moet worden. Bij de invulling van het toekomstige exploitatiemodel is 
rekening gehouden met verschillende scenario’s.

Organisatorisch
Ook na de verhuizing willen we flexibel en snel kunnen blijven reageren op de wensen 
van bewoners. De groei van het aantal bewoners en medewerkers brengt de noodzaak 
om onze werkwijze op een aantal punten aan te passen. Het is wenselijk dat
medewerkers meer ‘regelvrijheid’ krijgen en dit ook zo ervaren. De komende jaren wordt
daarom ingezet op een meer decentrale werkwijze, waarbij meer verantwoordelijk- 
heden én bevoegdheden neergelegd worden bij de diensthoofden. Dit zal zich
uiteindelijk vertalen naar concrete ‘afdelingsbudgetten’ en (zo min mogelijk) kaders.
In 2017/2018 wordt de aanpak hiervan verder uitgewerkt. 
Voor de realisatie van het nieuwe gebouw is bovendien specialistische kennis nodig. 
Tot de oplevering wordt het Rosa Spier Huis daarom ondersteund door een ervaren
projectteam voor de bouw.  
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4.1 Zorg
Met onze zorg kunnen oudere kunstenaars tot op hoge leeftijd hun vak blijven
uitoefenen. In het dienstverleningsconcept van het Rosa Spier Huis staat het wel-
bevinden en geluk van bewoners centraal. Bewoners beslissen vooral zelf welke 
zorg en ondersteuning zij willen, een leven en levensstijl zoals zij dat wensen. Onze 
medewerkers assisteren bewoners met aandacht en maatwerk. Zo waarborgen we 
dat bewoners hun autonomie behouden, ook als zij ouder worden. In de nieuwbouw 
willen we deze uitgangspunten handhaven. Het Rosa Spier Huis blijft denken vanuit 
de behoefte van bewoners. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bron: Centrum Indicatiestelling Zorg

Zorg van het Rosa Spier Huis
De zorg van het Rosa Spier Huis wordt al jaren beloond met een PREZO Gouden 
Kwaliteitskeurmerk. In de nieuwbouw levert het Rosa Spier Huis intramurale,
extramurale en particuliere zorg. We zien ook een toename aan de behoefte aan 
kortdurende opname en respijtzorg, omdat de afstand tussen ziekenhuis en thuis vaak 
te groot is. Naar een mogelijke uitbreiding van ons dienstenpakket met thuiszorg (op 
basis van WMO) wordt nog nader onderzoek verricht. Ook onderzoeken we samen-
werking met Stichtse Hof, bijvoorbeeld voor tandzorg.

In de nieuwe situatie is het ook mogelijk om bewoners met zwaardere dementie te
huisvesten. Er wordt een speciale afdeling ingericht, conform de wet Bijzondere 
opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Om dit mogelijk te maken trekt het 
Rosa Spier Huis een Specialist Ouderengeneeskunde (SO) aan.
 
Er komen bovendien steeds meer slimme en betaalbare technische systemen op de 
markt die een praktische oplossing bieden voor dagelijkse problemen. Deze ‘domotica’ 
kan ondersteunen bij het bewaken van de veiligheid van bewoners en bijdragen aan 
effectieve zorgverlening. Ook zijn er betaalsystemen beschikbaar voor het afrekenen 
van kleine kosten (met een prepaid betaalkaart/sleutelkaart). Het Rosa Spier Huis wil 
domotica op maat en naar wens inzetten, altijd in nauw overleg met bewoners en
naasten. Het inzetten van domotica is bovendien aan wettelijke regels gebonden.  

Verder is het relevant te vermelden dat met het Zorgkantoor, ieder jaar een ontwikkel-
plan wordt opgesteld. In 2017 gaat daarin aandacht uit naar medicatieveiligheid,
infectiepreventie, toepassing van het elektronische cliënten dossier, palliatieve zorg en 
zorg aan nabestaanden. 

Behoefte doelgroep algemeen

Sinds 1-1-2015

800.000  
mensen met geïndiceerde zorgaanvraag

200.000
daarvan is ouder dan 85 (25%)

>85
 jaar

Bewoner Piet Smissaert

Een bekend beeld in de gangen van het Rosa Spier Huis
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4.2 Wonen
Het Rosa Spier Huis biedt bewoners (van alle inkomensniveaus) sinds haar oprichting 
een culturele leefomgeving met unieke culturele voorzieningen en activiteiten, zorg 
en ondersteuning naar wens. Bewoners waarderen de kleinschaligheid van het Rosa 
Spier Huis en de persoonlijke aandacht en betrokkenheid van het personeel. We 
waken ervoor dat deze aspecten van de woonervaring met de nieuwbouw niet 
veranderen. Ons culturele ‘hotelconcept’ willen we behouden en versterken. 

In de nieuwbouw
De levensloopbestendige woningen in de nieuwbouw zijn allen groter en van betere 
kwaliteit dan in de huidige situatie. (toekomstige) Bewoners krijgen ook meer te kiezen, 
met verschillende typen woningen en woonoppervlakten, variërend van 50 – 110 m2, 
allen gelegen rond een prachtige tuin, midden in een bosrijke omgeving. Echtparen 
kunnen zoals gebruikelijk samen blijven wonen, ook wanneer één van de partners 
zwaardere zorg of ondersteuning nodig heeft. Als de financiering van de nieuwbouw 
rondkomt, is het ook mogelijk om aanvullend op de eigen woning een privé atelier of 
muziekstudio huren. 
 
Zoals gezegd verwachten we dat de verhuur van woningen in het nieuwe huis
voorspoedig zal verlopen. De vraag overstijgt het aanbod. Uitgangspunt hierbij is dat 
zittende bewoners niet te maken krijgen met lastenverzwaring. Stichting Garantiefonds 
Rosa Spier Huis biedt deze huurders ondersteuning. In de zomer van 2017 is een
verhuurbijeenkomst gepland. Huidige bewoners krijgen eerste keus voor een woning. 

Servicepakketten
Momenteel is er één tariefstructuur voor particulieren, waarbij alle aanvullende
diensten ‘verplicht’ afgenomen moeten worden (met uitzondering van broodmaal-
tijden). Dit ‘all inclusive’ beleid voor particulieren wordt op de oude locatie voortgezet 
(met jaarlijkse indexering). Met behulp van een ‘modulair’ woonservice- en zorgpakket 
spelen we in de nieuwbouw nog beter in op behoeften van de individuele huurder. Van 
wens naar aanbod en niet van aanbod naar wens, rekening houdend met een eventuele 
toename aan zorgbehoefte van bewoners, zowel in het zorggebouw als in de zorg-
appartementen.  
 
 
 
 
 
 
 

In de toekomst krijgen nieuwe bewoners:
 • Altijd een huurcontract met Stichting Esseboom, met daarbij behorende service-
kosten (zoals gebruikelijk bij een huurwoning), plus een verplichte vaste bijdrage 
voor gebruik van culturele voorzieningen en algemene voorzieningen zoals receptie 
en huismeester.

 • Servicecontract met Rosa Spier Huis, voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, klushulp 
en dergelijke.

 • Zorgcontract met het Rosa Spier Huis.  
 
 
                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bewoner Louis Tiessen
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4.3 Werken

Bewonersparticipatie: kunstenaars aan het werk
In het Rosa Spier Huis worden ouderen geïnspireerd en gestimuleerd om het kunst-
enaarsvak uit te blijven oefenen en te participeren in culturele activiteiten, omdat we 
er van overtuigd zijn dat dit bijdraagt aan hun welzijn. We stimuleren bewoners met 
een rijk cultureel programma om de resultaten van hun werk met anderen te delen,
en kennis en ervaring over te brengen aan een jongere generatie talenten. Waar nodig 
leveren we professionele zorg, ondersteuning en begeleiding om dit mogelijk te
maken. Deze aanpak en culturele voorzieningen maken het Rosa Spier Huis uniek. 

De visie van het Rosa Spier Huis sluit naadloos aan bij ontwikkelingen in het zorg-
stelsel, waarin steeds meer belang wordt gehecht aan het zorgdragen voor zingeving 
en maatschappelijke participatie, juist ook op oudere leeftijd.

Gezien de hoge gemiddelde leeftijd (rond de 90 jaar) en de gezondheidssituatie van 
bewoners, zijn lang niet allen nog actief werkzaam. Met de uitbreiding van het Rosa 
Spier Huis worden er ook zorgappartementen gerealiseerd, waarvoor een zorgindicatie 
geen vereiste is. Naar verwachting brengt dit verjonging, waardoor bewoners
frequenter en aan meer activiteiten kunnen deelnemen. Hiermee ontstaan nieuwe
mogelijkheden op het gebied van bewonersparticipatie en culturele uitwisselingen. 
Bijvoorbeeld: zelf optreden en het organiseren van (nieuwe) activiteiten, een bijdrage 
leveren aan ons bewonersblad Rosa Proza, zitting nemen in het Bestuur van Stichting 
Voor en Door Kunstenaars of een actieve rol spelen in een commissie die de kunst-
collectie en de bibliotheek beheert. Ook het ontwikkelen van projecten met externen 
(studenten, kinderen, andere ouderen, externe kunstenaars etcetera) biedt kansen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personeel
Onze medewerkers kunnen zich goed inleven in het ‘eigene’ van bewoners en stellen de 
wens van bewoners centraal. Het Rosa Spier Huis selecteert nieuwe medewerkers ook 
op die kwaliteiten. In de komende drie jaar krijgt het huis door vergrijzing te maken met 
uitstroom van 12% van de 72 medewerkers. Door de verhuizing zal bovendien behoefte 
ontstaan aan nieuwe medewerkers. Tot op heden hebben wij nog nooit problemen 
ondervonden om nieuw personeel te werven. Men werkt graag bij het Rosa Spier Huis 
en blijft doorgaans lang. We verwachten daarom niet dat vergrijzing en eventuele 
krapte op de arbeidsmarkt een probleem zullen vormen. 

Opleiding
De komende jaren investeren we verder in onze medewerkers en de professionalisering 
van de dienstverlening, door middel van opleiding en gerichte bijscholing. Dit is onder 
meer nodig vanwege een toenemende zorgzwaarte. Het gaat daarbij om de volgende 
typen opleiding:

 • specifieke kennis en vaardigheden (bijscholing tot een hoger deskundigheidsniveau 
verzorgenden naar verplegenden of omgaan met dementie);

 • nieuwbouw gerelateerde trainingen (inzet nieuwe technieken, wegwijs in nieuw 
gebouw, Training Gastvrijheid in de Zorg (voor alle medewerkers en vrijwilligers); 

 • overige noodzakelijk en wenselijke trainingen zoals BHV, VCA Cursus/VPNEN cursus 
en andere beroep specifieke en beroeps gerelateerde opleidingen.  

Medewerkers van het Rosa Spier Huis

Voormalig bewoner René Klinkers

Strategische 
agenda

4



Inleiding Missie
en visie

Veranderende
context

Strategische 
agenda FinancieelOrganisatie en

governance

1 2 3 4 5 6

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn van grote waarde in het dagelijks leven van bewoners. Zij onder-
steunen bewoners bijvoorbeeld bij het brengen van een bezoek aan een arts, bood-
schappen doen, de buitenlucht opzoeken en gezamenlijk eten. Bij culturele activiteiten 
zijn vrijwilligers betrokken als gastvrouw, of om bewoners te begeleiden naar een 
plaats in de zaal of een expositie. 

Ook onder vrijwilligers is sprake van vergrijzing. Het Rosa Spier Huis gaat daarom 
de komende jaren actief vrijwilligers werven. We willen voor vrijwilligers, net als voor 
medewerkers, een ‘professioneel’ werkgever zijn. Met dit doel begeleiden en onder-
steunen we vrijwilligers in de toekomst actiever. Er is een vrijwilligersbeleid opgesteld 
en er is meer aandacht zijn voor bijscholing en begeleiding. Twee aangewezen 
coördinatoren pakken de begeleiding van vrijwilligers centraal op.
  

 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Cultuur

Programmering en activiteiten
Het Rosa Spier Huis wil kwalitatief hoogwaardige kunst bieden en laat zich daarom 
bij de programmering van culturele activiteiten adviseren door deskundigen van de 
Stichting Voor en Door Kunstenaars. Deze stichting organiseert (en financiert deels) 
het vaste programma. Het Bestuur van Stichting Voor en Door Kunstenaars bestaat 
uit professionals uit het vak en bewoners. Daarnaast zijn er twee commissies 
(theater/concert en tentoonstellingen), met specialisten op het gebied van theater, 
muziek en beeldende kunst. Allen werken onbezoldigd, op vrijwillige basis.

Binnen het huidige pallet van culturele activiteiten in het Rosa Spier Huis zijn de
volgende hoofdactiviteiten te onderscheiden:  
   

 • Vaste jaarprogrammering: in totaal 14 concerten en theatervoorstellingen en elke 6 
weken een nieuwe expositie, verzorgd en deels gefinancierd door de Stichting Voor 
en Door Kunstenaars. 

 • Extra (ad-hoc) programmering: aanvullende optredens door bewoners en externe 
podiumkunstenaars.  

 • Verhuur aan derden: maatschappelijke verhuur en incidentele commerciële verhuur. 

 • Overige activiteiten voor bewoners: besloten culturele activiteiten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voormalig medewerker, nu vrijwilliger Dick van Amstel De concert / theaterzaal
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Uitgangspunten Programmering Muziek en Theater
 
1. Gemengde programmering
Het zwaartepunt van de programmering ligt op klassieke muziek en theater. Voor wat 
betreft het theater streven we naar een goede balans tussen toneelvoorstellingen en 
andere vormen. Hierbij is er ruimte voor verschillende genres, zoals de combinatie van 
muziek en theater, jazz, lichte muziek, cabaret, voordrachten, vraaggesprekken/
interviews, lezingen, film enzovoorts, zolang een evenwichtige verdeling tussen muziek 
en theater (en daarbinnen tussen toneel en overige vormen) gehandhaafd blijft.

2. Afwisseling
Er wordt gestreefd naar diversiteit en een zo groot mogelijke afwisseling in stijlen en 
bezettingen.

3. Harp
In de muzikale evenementen trachten we iedere jaar een programma met een centrale 
rol voor de harp te realiseren. 

4. Jong talent
Op het podium van het Rosa Spier Huis zijn regelmatig bekende musici, ensembles en 
theatergezelschappen te zien. Daarnaast biedt het Rosa Spier Huis van oudsher ook 
ruimte aan jonge, veelbelovende podiumkunstenaars. Zij krijgen daardoor de kans om 
zich te presenteren aan een deskundig en kritisch publiek en kunnen profiteren van de 
contacten met oudere, ervaren kunstenaars/bewoners van het Rosa Spier Huis.

 
 
 
 

Uitgangspunten Tentoonstellingen

1. Vaste duur
Een expositie in het huis duurt standaard 6 weken. 

2. Verkoop van werk
(Een deel van) De tentoongestelde werken zijn te koop voor publiek. 

3. Diversiteit 
In de tentoonstellingsprogrammering streven we naar een mix van disciplines,
waaronder keramiek- en glaskunst, schilderkunst en beeldhouwkunst. 
  
4. Kunstenaar
De exposerende kunstenaar dient in leven en als professioneel kunstenaar werkzaam 
te zijn, amateurs komen niet in aanmerking.  

5. Werk van bewoners
Ieder jaar organiseren we een tentoonstelling met werk van bewoners van het huis. In 
principe worden er geen solotentoonstellingen van bewoners geprogrammeerd, tenzij 
zij nog exposeren bij andere gerenommeerde organisaties. 

Ieder jaar een programma met een centrale rol voor de harp

Opening van een tentoonstelling
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Extra /ad hoc programmering
Buiten de vaste programmering, verzorgd door Stichting Voor en Door Kunstenaars, 
organiseert het Rosa Spier Huis zélf ook vele activiteiten en spontane optredens. Dit 
zijn bijvoorbeeld optredens door bewoners of externe podiumkunstenaars die zich 
spontaan melden en (al dan niet) gratis of tegen gereduceerd tarief willen optreden. 
Een deel van deze optredens is openbaar. Om de gewenste hoogwaardige kwaliteit van 
de programmering te borgen, kan het Rosa Spier Huis een beroep doen op het Bestuur 
van Stichting Voor en Door Kunstenaars en/of commissieleden om te toetsen of een 
openbaar optreden/concert voldoet aan de kwaliteitsnormen. 

Verhuur aan derden
Het betreft hier: 

1. Maatschappelijke verhuur aan bijvoorbeeld scholen, muziekdocenten en koren 
tegen een gereduceerd tarief. 

2. Incidentele commerciële verhuur aan bijvoorbeeld toneelgezelschappen op basis 
van eigen ticketverkoop.

 
In overleg zijn uitvoeringen soms toegankelijk voor bewoners en soms besloten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten voor bewoners
Specifiek voor bewoners organiseert het huis terugkerende culturele activiteiten, zoals 
voorlezen, Franse les, schilderen en tekenen onder begeleiding, muziek en samenzang 
en uitstapjes (film- en museumbezoek). Bewoners zelf verzorgen ook op regelmatige 
basis miniconcerten en lezingen voor andere huisbewoners. Hierbij ondersteunen 
professionele begeleiders en daar waar mogelijk helpen ook vrijwilligers mee. De 
bewonersactiviteiten worden mede mogelijk gemaakt door extra financiële middelen 
vanuit het plan ‘Waardigheid en Trots’ dat Staatssecretaris van Rijn lanceerde in 2015. 
Het Rosa Spier Huis heeft in 2016 een klein budget toegekend gekregen en deed ook 
voor 2017 een aanvraag.
  

Het Rosa Spier Huis binnen het culturele veld van Laren
Het Rosa Spier Huis heeft al sinds de jaren ‘60 een publieke culturele functie in de 
gemeente Laren en de Gooistreek. Het Rosa Spier Huis heeft zitting in het Kunst- en 
Cultuur overleg Laren, waaraan ook Singer, het Papageno Huis en het Brinkhuis
deelnemen. 

Zowel Singer Laren als het Brinkhuis hebben een eigen theater. De concert-/theaterzaal 
van het Rosa Spier Huis bevindt zich qua capaciteit tussen beiden (Singer 440, Rosa 
Spier Huis 113 en 20 rolstoelplekken, Brinkhuis 60) en leent zich daardoor goed voor 
kleinere ensembles en voorstellingen of concerten die passen bij een intieme sfeer. De 
inhoud van de tentoonstellingen in het Rosa Spier Huis is divers van aard en ieder jaar 
wordt ruimte geboden aan bewoners, professionele kunstenaars uit de regio en
kunstenaars met landelijke bekendheid. 

Het culturele aanbod van het Rosa Spier Huis onderscheidt zich in de regio op een 
aantal punten. In het huis kan men niet alleen genieten van kunst- en cultuuruitingen, 
maar kunstliefhebbers komen er ook in contact met kunstenaars, en jongere en oudere 
kunstenaars komen er in contact met elkaar. Persoonlijke ontmoetingen vormen een 
wezenlijk onderdeel van de culturele ervaring. Onze culturele voorzieningen bieden 
de mogelijkheid om de resultaten van samenwerkingsprojecten ook daadwerkelijk te 
delen met anderen in de vorm van een voorstelling, concert of tentoonstelling. Het is 
gebruikelijk dat bewoners en bezoekers na de voorstellingen napraten met de artiesten 
in een informele ambiance. Verder wordt er bij de samenstelling van het programma 
altijd rekening gehouden met een oudere doelgroep. 
 
 
 
 Voormalig bewoonster Lies Wiegman
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Harpiste Lavinia Meijer

Culturele ambities
De komende jaren wil het Rosa Spier Huis meer dan dit nu het geval is, een open
kunstcentrum worden. We zetten de deuren verder open voor interactie tussen 
bewoners en bezoekers, waardoor het huis nog meer bijzondere ontmoetingen en 
co-creatie kan faciliteren. Die externe focus heeft de afgelopen jaren al geresulteerd 
in enkele succesvolle pilotprojecten met samenwerkingspartners zoals de 
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). 

De nieuwbouw biedt de fysieke ruimte en kansen om onze culturele doelen te
realiseren. Met een uitbreiding en intensivering van onze rijke programma, blazen 
we de dromen van de oprichters Rosa Spier en Henriëtte Polak-Schwarz nieuw 
leven in: 

 • Het welzijn en de kwaliteit van leven van de bewoners bevorderen door middel 
van kunst en cultuur en een inspirerend werk- en leefmilieu realiseren. 
 

 • De positie van het Rosa Spier Huis als een toegankelijk kunstcentrum in de regio 
Laren versterken en daarmee de culturele en sociale participatie van bewoners, 
van jonge en oude bezoekers stimuleren. Bezoekers zijn actief betrokken bij 
kunstbeoefening van bewoners. 

 • Het stimuleren van contact tussen een jongere generatie van talenten en oudere 
gerenommeerde kunstenaars. Enerzijds leren jongeren hierdoor van de ervaring 
en kennis van bewoners en anderzijds blijven bewoners betrokken bij de  
ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Het Rosa Spier Huis biedt daarom een 
podium aan jonge kunstenaars ten behoeve van hun carrière. 

Uitbreiding cultureel programma en samenwerkingspartners
Het culturele programma is niet alleen van grote waarde voor bewoners van het huis. 
Ze heeft nadrukkelijk ook een publieke functie voor externe bezoekers, studenten en 
scholieren. In geheel 2015 ontving het Rosa Spier Huis circa 4.000 bezoekers. Om de 
programmering financieel haalbaar te houden, is in de toekomst een toename van het 
aantal bezoekers nodig. We verwachten een toename van het aantal bezoekers na de 
oplevering van de nieuwbouw, om de volgende redenen:

 • Autonome groei (het aantal bewoners stijgt van 70 naar circa 130)  
 • Toename aantal zitplaatsen stijgt van 113 naar 150 (plus 20 voor rolstoelen) 
 • Inzet van een Manager Cultuur
 • Gerichte (digitale) marketing en communicatie (ook via partners)
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Activiteit/aantallen bezoekers Huidig 2018 2019 2020

Vaste programmering

8 Concerten + 6 theatervoorstellingen 1000 1500 1700 1800

6 Tentoonstellingen 
(met officiële opening/muziek)

780 800 900 900

Subtotaal vaste programmering 1780 2300 2600 2700

Extra activiteiten Schatting

16 Klassieke muziekoptredens 950 1200

7 Dia/film/lezing 210 300

2 Theatervoorstellingen 200 300

Subtotaal extra activiteiten 1360 1800 1900 2100

Activiteit/aantallen bezoekers Huidig 2018 2019 2020

Activiteiten ‘generaties leren van elkaar’

Masterclasses 6x per jaar 50 400 600 600

Academies en hoge scholen:

Kunst met studenten (project HKU) 50 50 100 125

Kunst met basisscholen/middelbare  
scholen

50 50 75 75

Zondag Lunch en Kunst (10x per jaar) 0 500 600 750

Workshops beeldende kunst voor 
bewoners en bezoekers

0 300 600 600

Kunst voor Kids; teken en schilderlessen

In vakanties of weekend (10 per sessie) 0 50 200 300

Totaal generaties leren van elkaar 150 1350 2175 2450

Verhuur concert / theaterzaal aan externen

Niet commercieel: scholen/toneel- en 
muziek verenigingen

800 1000 1200 1300

Commercieel: bedrijven t.b.v. workshops 0 300 400 600

Subtotaal externe verhuur 800 1300 1600 1900

Totaal 4090 6750 8275 9150

% Toename per jaar 65% 23% 11%

% 2018 - 2020 124%

Analyse Bezoekers
In 2015 en 2016 was de bezettingsgraad van de concert- en theaterzaal gemiddeld 68%.

14%

6%

4%

25%

51%

donateurs 

bewoners

gasten van bewoners

vier het leven

ander
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Toelichting toekomstige programmering 

Vaste programmering 
Het Rosa Spier Huis staat bekend om de hoge kwaliteit van haar culturele program- 
mering. De hoogwaardige programmering van tentoonstellingen, voorstellingen en
concerten, verzorgd door Stichting Voor en door Kunstenaars, blijft bestaan. Vanaf 
2017 wordt het programma van het nieuwe culturele seizoen op feestelijke wijze
bekend gemaakt en toegelicht.

Generaties leren van elkaar 
Een belangrijk speerpunt voor de (toekomstige) programmering op de nieuwe locatie 
is het faciliteren van contact tussen oudere en jongere kunstenaars. In de toekomst 
willen we de activiteiten gericht op intergenerationeel contact verder uitbreiden met:

 • Masterclasses
Zes keer per jaar (om de twee maanden) zal door deskundigen uit de kunst en cul-
tuursector een college worden gegeven aan bewoners en externe gasten. Hierbij kan 
gedacht worden aan een college van een kunsthistoricus of violist uit een vooraan- 
staand orkest, maar ook aan lezingen verzorgd door bewoners, leden van het Comité 
van Aanbeveling of leden van de commissies. 

 • Academies en hogescholen
Om van een voornamelijk regionale naar een meer landelijke functie te gaan, 
onderzoeken we samenwerking met instituten of organisaties die landelijk opereren, 
zoals de Rijksacademie voor Beeldende Kunst Amsterdam of het Conservatorium in 
Amsterdam. 

 • Try-Outs
In het verleden werd aan net afgestudeerde studenten ‘Harp’ de gelegenheid geboden 
om hun eerste try-out te doen in het Rosa Spier Huis. Deze traditie willen we weer 
oppakken.

 • Basis- en middelbare scholen
We breiden de samenwerking met basis en middelbare scholen verder uit. Het Rosa 
Spier Huis heeft al eerder succesvol samengewerkt met basisschool De Gooische 
School uit Laren aan een project met focus op intergenerationeel leren en taalgebruik. 

 • Kunst opleidingen/kunstenaars en jongerenprojecten Laren en omgeving
Voor de programmering onderzoeken we de samenwerking met kunstopleidingen, 
zoals Stichting Dynamic Arts-Laren.

 • Activiteiten in samenwerking met andere instellingen voor ouderen
Met onze toekomstige buren van het Stichtse Hof (180 oudere bewoners), praten we 
verder over het gezamenlijk ontwikkelen van culturele activiteiten. Verder organiseert 
Stichting Vier het Leven theater-concertbezoeken voor ouderen, zij bezoeken ook zeer 
regelmatig voorstellingen en concerten in het Rosa Spier Huis.

 • Zondag lunch en kunst
Tien keer per jaar organiseren we op de eerste zondag van de maand een familiedag, 
met steeds een ander thema. Bewoners kunnen dan met hun naasten kunstzinnig 
actief zijn. Spontaniteit, een toegankelijk en divers programma en actieve participatie 
staan hierbij centraal. De ene keer zal een optreden plaatsvinden in samenwerking met 
muziekscholen uit de buurt, de volgende keer is dat een schilderworkshop gegeven 
door een bewoner.

 • Workshops en lessen
Tot slot gaan we diverse activiteiten organiseren waar jong en oud met elkaar aan 
de slag gaan. Zo wordt er een workshop beeldende kunst ontwikkeld en komt er een 
programma ‘Kunst voor kids’; teken- en schilderlessen in vakantieperiodes of in het 
weekend voor groepen van 10 kinderen.

 
 
 
 
 
 
 
 

Verhuur aan externen
Onze faciliteiten stellen we ook ter beschikking aan anderen. Het theater, maar ook 
in de toekomst de gezamenlijke studio, atelier en vergaderruimten, zijn te huur voor 
derden. Op die manier versterken we onze maatschappelijke functie en realiseren we 
extra inkomsten. Verhuur aan derden vindt momenteel al (beperkt) plaats, onder  
andere voor repetities, muziekscholing, try-outs en voorstellingen met eigen kaart-
verkoop. De verhuur (prijzen, promotie en dergelijke) werken we nog verder uit.

Studenten HKU
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Faciliteiten en gebouw
Voorwaarde voor de realisatie van onze culturele ambities, is de aanwezigheid van 
een aantal aantrekkelijke en praktisch benodigde voorzieningen. Deze voorzieningen  
maken een essentieel onderdeel uit van de plannen voor het nieuwe Rosa Spier Huis. 
De voorzieningen zijn centraal geconcentreerd in een cultuurgebouw, dat een 
concert-theaterzaal omvat, expositieruimte, privé ateliers en muziekstudio’s, een 
bibliotheek, een gezamenlijke atelier en een gezamenlijke muziekstudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het nieuwe gebouw biedt ook de mogelijkheid om onze culturele programmering 
uit te breiden: 

 • Galerie café: een professionele openbare horecavoorziening met een aangrenzend 
buitenterras als ontmoetingsplek voor en na de voorstellingen, openingen van 
tentoonstellingen en evenementen. 

 • Extra expositieruimte om gedurende het hele jaar kunst van bewoners te exposeren.  
 • Collectief atelier, collectieve muziekstudio en bibliotheek die niet alleen geschikt 
zijn voor privé gebruik door bewoners maar ook voor openbare verhuur: workshops, 
lezingen, repetities etcetera. 

 • Beeldentuin: voor het ontwerp wordt samenwerking gezocht met een gerenom-
meerde tuinarchitect én studenten. In de tuin zullen een aantal kunstobjecten 
worden geplaatst. Daarnaast wordt gedacht aan openlucht optredens en aan 
tijdelijke tentoonstellingen, bij voorkeur in samenwerking met jongeren van 
kunstopleidingen. 

 
 
 
 
 

Het podium van het Rosa Spier Huis Werk van Margot Hudig - Heldring
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4.5 Marketing - Communicatie - PR
In 2016 is gestart met de professionalisering van de marketingcommunicatie. 
Hiervoor is een strategie uitgewerkt, die we de komende jaren verder implementeren. 
De strategie omvat onder meer een stakeholder- en issueanalyse, positionering en 
kernboodschappen en een concreet actieplan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actieplan
In het kader van de ingebruikname van het nieuwe culturele gebouw, zullen we in 2017 
de voorgaande plannen op de volgende punten verder verdiepen:  

 • Donateurschap 
 • Kaartverkoop – uitwerken prijsstelling (voor diverse doelgroepen)
 • Inzet vrijwilligers
 • Ontwikkeling horeca functie
 • Ontwikkelen website en online kaartverkoop 
 • Marketingplan 

Organisatie
Om de culturele programmering te kunnen verrijken wordt de organisatie hiervan verder 
geprofessionaliseerd. Onze nieuw benoemde Manager Cultuur richt zich vanuit de 
Stichting Esseboom op de exploitatie van de culturele onderdelen. Zij zal zich bezig 
houden met: 

 • Het aangaan van samenwerkingsverbanden met kunstenaars en kunstinstellingen.
 • Coördinatie van culturele activiteiten in samenwerking met de kunstcommissies van 
de Stichting Voor en Door Kunstenaars en vrijwilligers. 

 • Cultureel ondernemerschap: het verhuren van de culturele ruimtes en het 
organiseren van commerciële activiteiten zoals workshops. 

 • Uitvoering van de communicatie- en PR strategie ten aanzien van de culturele 
activiteiten. 

Om een hoge kwaliteit van de optredens en tentoonstellingen te kunnen waarborgen, 
is inbreng van deskundigen van buiten het huis zeer wenselijk. Veelal zijn zij beter op 
de hoogte van het huidige aanbod van nieuwe, jonge talenten dan de bewoners. De 
huidige werkwijze met de interne theater/concert en tentoonstellingscommissie van 
de Stichting Voor en door Kunstenaars voor de vaste programmering, willen we 
daarom handhaven. Het bestuur heeft de beleidskaders voor programmering vast-
gesteld en stelt jaarlijks het budget op. De commissies komen elk najaar bijeen en 
leggen hun voorstellen voor aan het bestuur jaarlijks in januari/februari.

Doelgroepen
Het Rosa Spier Huis heeft relaties met een omvangrijke en diverse groep 
stakeholders die een eigen (onderwerp specifieke) communicatieaanpak 
vragen. We richten ons in het bijzonder op de volgende hoofddoelgroepen: 

 • Bewoners: De belangrijkste doelgroep van het Rosa Spier Huis bestaat 
vanzelfsprekend uit de bewoners, het is tenslotte een woongemeenschap en 
niet slechts een theater of tentoonstellingsruimte. 
 

 • De jongvolwassene / student (18-25) met een culturele interesse of studie- 
richting krijgt in het Rosa Spier Huis de kans om zich te laten inspireren door 
oudere generaties (o.a. middels samenwerkingen met (hoge) scholen). 
 

 • Jongeren van basis- en middelbare scholen: Een bezoek aan het Rosa Spier 
Huis past uitstekend binnen het culturele en kunstzinnige lesprogramma. 
 

 • Ouderen die in de regio wonen: Zij worden gestimuleerd om deel te nemen 
aan het culturele programma in het Rosa Spier Huis. Samenwerkings- 
partners: De Stichtse Hof, Amaris Theodotion Laren (een centrum voor 
wonen, zorg, revalidatie en behandeling) en Stichting Vier het Leven. 
 

 • De Regionale Cultuurliefhebber (50+): die graag musea, concerten en  
theatervoorstellingen bezoekt.  

 • (Culturele)organisaties: welke interesse hebben om de locatie te huren voor 
repetities, try-outs en voorstellingen. Van acteurs tot musici, scholen, lokale 
en regionale theatergezelschappen en muziekorkesten. 

 • Familieleden en vrienden: bezoeken hun dierbaren gedurende het weekend. 
Bijna iedere eerste zondag van de maand worden verschillende activiteiten 
voor deze doelgroep georganiseerd.
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Aandachtsgebieden van de marketingcommunicatie
De marketingcommunicatie richt zich onder meer op: 

 • Herpositionering en het uitdragen van de unieke kwaliteiten van het Rosa Spier Huis.
 • Communicatie rond de nieuwbouw en verhuur: bijeenkomsten zoals de ‘start bouw’, 
opening van het nieuwe huis, verhuurbijeenkomsten, d.m.v. wervingsmateriaal, pers- 
en politieke communicatie.

 • Communicatie over culturele activiteiten met publiek: middels een gedrukte ladder, 
video’s en aankondigingen op Facebook, persberichten, website, activiteitenoverzicht 
in nieuwsbrieven, acties richting regionale radio en televisie, publicaties in gemeen-
telijk informatiebulletin, uitladders en VVV-website.  

 • Communicatie rond impactvolle veranderingen binnen de organisatie.
 • Ondersteuning van de fondsenwerving met een creatieve campagne en diverse 
(online) communicatiemiddelen. 

 • Actief persbeleid met o.a. persgesprekken en persberichten.
 • Digitalisering, inzet sociale media en vernieuwing van de website (inclusief realisatie 
online kaartverkoop).

 • Verbetering relatiebestanden, standaard formats voor basiscommunicatiemiddelen 
(brieven, nieuwsbrieven e.d.).

 • Reguliere nieuwsbrieven voor specifieke doelgroepen. 
 • Communicatie via kanalen van samenwerkingspartners (website, sociale media, 
uitgaves e.d.).

Voor deze activiteiten is een externe marketing communicatiemedewerkster 
aangetrokken (16 u per week) tot uiterlijk eind 2018.

 
 
 
Recent onderzoek van Newcom Research & consultancy geeft het bovenstaande beeld 
van social media gebruik onder 55 plussers.  

4.6 Fondsenwerving
Voor de realisatie van het cultuurgebouw in het nieuwe Rosa Spier Huis is een be-
drag van € 5.330.000,- (incl. BTW) nodig. We hebben diverse fondsen, stichtingen 
en particulieren benaderd voor een financiële bijdrage. De eerste bijdragen zijn 
inmiddels toegezegd. Tot op heden (januari 2017) heef de Anna Stibbe Stichting een 
genereuze bijdrage gedaan van €2,7 miljoen voor de bouw van de concert-/theater-
zaal gedaan, die in de toekomst haar naam zal dragen. De Stichting Vrienden van het 
Rosa Spier Huis heeft €100.000 toegezegd als bijdrage aan de bouw en inrichting van 
het algemene atelier. Stichting RCOAK draagt €20.000 bij aan de inrichting van het 
cultuurgebouw. Stichting Sluyterman van Loo doneert €43.500 ten behoeve van een 
reseverings- en ticketingsysteem en de personeelskosten van de manager cultuur in 
het eerste jaar. Ook hebben we een particuliere bijdrage van €50.000 ontvangen ten 
behoeve van de inrichting van het cultuurgebouw. 
  
Voor het verwerven van het resterende gedeelte is een fondsenwervingsstrategie 
uitgewerkt met een ervaren fondsenwervingsbureau. Momenteel zijn er gesprekken 
gaande met potentiële major donors, fondsen en stichtingen. Verder is een Comité 
van  Aanbeveling gevormd dat zich actief inzet voor de fondsenwerving en deuren te 
openen binnen hun netwerk. Ook worden er in 2017 diverse wervingsevenementen 
georganiseerd waaronder een bijeenkomst voor de huidige donateurs en een kunst-
veiling. 

Onze tegenprestatie
Particulieren, fondsen of bedrijven kunnen verschillende onderdelen in het nieuwe 
cultuurgebouw adopteren en daarmee permanent naamgever van deze ruimte worden: 
de beeldentuin, de hoofdentree, het plein, de openbare ateliers en muziekstudio’s, de 
bibliotheek, het galerie café en de expositieruimte. Hetzelfde geldt voor de adoptie van: 
een stoel in de theater-/concertzaal, een bankje in de tuin, individuele muziekstudio’s 
en ateliers of als algemene begunstiger. Sponsoring in natura is ook mogelijk, bij-
voorbeeld door bij te dragen met een licht- en geluidsinstallatie voor in de Anna Stibbe 
concert-/theaterzaal, de stoelen en boekenkasten van de bibliotheek en de aankleding 
van het terras met luifels en meubilair. 

Indien gewenst bieden wij naast naamgeving ook het volgende:
 • Recht op voorverkoop van kaarten voor de vaste programmering van 
voorstellingen en concerten.

 • Vermelding op de website van het Rosa Spier Huis als sponsor.
 • Uitnodiging voor een speciale avond met een voorstelling of een concert,  
georganiseerd voor alle donateurs.

 • Ontvangst van het boek ‘Een leven lang kunst’ over het Rosa Spier Huis.  

68%

60%

50%

65 - 74 jaar

75 jaar

2,4 mln.

> 55+
55 - 64 jaar
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Voordelig geven
De Stichting Nieuw Rosa Spier Huis is in het leven geroepen om de financiële middel-
en voor de culturele delen van de nieuwbouw bijeen te brengen en heeft een culturele 
ANBI Status. Giften zijn daardoor onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Meer 
informatie over sponsormogelijkheden vindt u op onze website.
 

4.7 Kwaliteit en veiligheid
In 2016 zijn er drie kwaliteitsonderzoeken gehouden. We zijn trots op de resultaten.

 
 
 
 

 

 
 
 

In 2017 zullen bovenstaande onderzoeken herhaald worden.  

Kwaliteitssysteem
Naast deze onderzoeken heeft het Rosa Spier Huis een integraal kwaliteitssysteem.
In 2016 heeft het Rosa Spier Huis wederom de PREZO Gouden Kwaliteitskeurmerk voor 
Verantwoorde Zorg & Verantwoord ondernemerschap behaald. Organisaties worden 
door het Keurmerk beoordeeld op 15 kernprestaties. Het Rosa Spier Huis heeft 15 van 
de 15 prestaties behaald. Het volledige rapport van 2016 is terug te vinden op onze 
website. In 2017 en 2018 volgt een kleine audit en in 2019 weer een volledige audit.In 
verband met de nieuwbouw wordt het kwaliteitshandboek de komende jaren aangepast 
en verder structureel geactualiseerd. 

Veiligheid
De Melding incidenten (MIC) en Melding Incidenten Medewerkers (MIM) procedures 
wordt uitgevoerd conform de eisen. Per kwartaal is een rapportage voorzien als 
onderdeel van het KPI rapport dat ook met Raad van Toezicht, Cliënten Raad en 
Ondernemingsraad wordt besproken.Voormalig bewoonster Inka Klinckhard

8,2
Tevredenheid 

Bewoners
Tevredenheid 
Medewerkers

Zorgkaart 
Nederland

8,5 8,1
Bewonerstevredenheid 
(Facit): we kregen een 
8,2 als rapportcijfer van 
bewoners. Naar aanlei- 
ding van de uitkomsten 
is een verbeterplan op-
gesteld. 

Medewerkers- 
tevredenheid (Integron): 
we kregen een 8,5 
als rapportcijfer voor 
prestatie op kern- 
verwachtingen.  
 

Zorgkaart Nederland:  
 • Gemiddeld cijfer 8,1  
(benchmark 7,8) 

 • Aanbevolen door 91%
 • Totaal aantal waar- 
deringen 22
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De Rosa Spier Stichting is een stichting zonder winstoogmerk met een éénhoofdig 
bestuur: Mevrouw Karin Annaert (MBA). Het Rosa Spier Huis kiest ervoor om een zo 
klein mogelijke overhead (staf) te hebben zodat de financiële middelen zoveel moge- 
lijk worden aangewend voor directe zorg en dienstverlening aan de bewoners. De staf 
bestaat uit: 2 directieleden (2 fte), 1 Medewerker Secretariaat/P&O (0,6 fte), 1 Manager 
Cultuur (0,8 fte) de Receptionisten en Administratief medewerkster (0,55 fte).

Cliëntenraad
De Cliëntenraad bestaat uit 2 ‘externe’ leden en 3 bewoners. Naast periodiek overleg 
(5-6 keer per jaar) vindt, in verband met de nieuwbouw, regelmatig tussentijds overleg 
plaats. De Cliëntenraad heeft verzwaard adviesrecht inzake een aantal aspecten rond de 
nieuwbouw. Overleg vindt structureel plaats. De Cliënten Raad heeft zitting tot november 
2017. Vervolgens dienen nieuwe verkiezingen plaats te vinden. Leden kunnen éénmaal 
hun zittingstermijn verlengen (in totaal 4 jaar).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad, de Bestuurder en Adjunct-directeur vergaderen structureel
6-8 per jaar. Naast periodiek overleg (5-6 keer per jaar) vindt in verband met de nieuw-
bouw regelmatig tussentijds overleg plaats. De Ondernemingsraad heeft verzwaard 
adviesrecht inzake een aantal aspecten rond de nieuwbouw Overleg vind gestruc-
tureerd plaats. In 2017 vinden er ook voor de ondernemingsraad verkiezingen plaats. 

Zorgbrede Governancecode
Het Rosa Spier Huis streeft naar kwalitatief goede zorg, die voldoet aan eigentijdse 
eisen. Voor goede zorg zijn goed bestuur en toezicht een belangrijke voorwaarde. Het 
Rosa Spier Huis  conformeert zich daarom aan de Zorgbrede Governance Code, past 
deze toe en leeft deze na. Governance is voortdurend in ontwikkeling. Het beleid zal 
conform de nieuwe code (van kracht per 1 januari 2017) worden aangepast.

RvT
De Raad van Toezicht (RvT) bestaande uit 5 leden. Er vindt periodiek overleg plaats 
met de RvT waarbij naast incidentele ook een aantal vaste agendapunten worden 
besproken. Gegevens over leden en samenstelling Raad van Toezicht zijn terug te 
vinden op de website. 

5. Organisatie en 
governance

Gelieerde stichtingen
  • Stichting Voor en Door Kunstenaars

  • Stichting Garantiefonds Rosa Spier Huis

  • Stichting Steunfonds

  • Anna Stibbe Stichting

  • Stichting Nieuw Rosa Spier Huis

  • Stichting Vrienden van het Rosa Spier Huis

Bewonersvergadering met cliëntenraad en directeur (rechts)

Organisatie en
governance
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Het Rosa Spier Huis heeft de volgende inkomstenbronnen:
  a)  Inkomsten uit dienst- en zorgverlening 
  b)  Inkomsten culturele activiteiten/verhuur 
  c)  Inkomsten sponsorwerving ten behoeve van de nieuwbouw
  d)  Overige inkomsten: schenkingen en legaten

ANBI Regels inzake Beheer en Besteden Vermogen
Het Rosa Spier Huis heeft een ANBI status. De regels waaraan het Rosa Spier Huis zich 
houdt kunnen als volgt worden omschreven: 

Beschikkingsmacht criterium: de bestuurder kan niet over het vermogen van de  
stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Een en ander is conform deze 
eisen statutair geregeld, naleving wordt bewaakt door Raad van Toezicht, de daaruit 
afkomstige auditcommissie en tot slot door de jaarlijkse accountantscontrole. 
 
Het bestedingscriterium betreft het uitgangspunt dat er niet meer vermogen aan- 
gehouden mag worden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van voorziene 
werkzaamheden van de doelstelling van de organisatie. Het Rosa Spier Huis 
beschikt momenteel over ‘forsere’ reserves, deze zijn opgebouwd ten behoeve van 
de nieuwbouw. Zonder deze reserves zou nieuwbouw niet mogelijk zijn. De financiële 
onderbouwing is vastgelegd in (meerjaren)begrotingen, getoetst en goedgekeurd door 
auditcommissie en Raad van Toezicht. 
 
Meer informatie over de financiele situatie van het Rosa Spier Huis vindt u op onze 
website www.rosaspierhuis.nl.  

6. Financieel

Werk van voormalig bewoonster Inka Klinckhard
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De nieuwe plannen liggen er, daar zijn we trots op.
We hebben er alle vertrouwen in dat we samen vol passie en enthousiasme in 2018
in ons nieuwe Rosa Spier Huis verder mogen werken aan ons doel: 
het blijven ondersteunen van onze unieke bewoners, op het moment en op de wijze 
zoals zíj dat wensen. 

7. Tot slot Colofon
Fotografie: Dolph Kessler  
Vormgeving: Arnoud van Schie 
Dit plan is opgesteld door Karin Annaert, Directeur/bestuurder, in nauw overleg 
met de Adjunct-Directeur, Diensthoofden, Onder nemingsraad en Cliëntenraad. 
 
Aan de informatie in deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Volg het Rosa Spier Huis dan 
op Facebook of meld u aan voor onze nieuwsbrief via info@rosaspierhuis.nl.

Het Rosa Spier Huis begin jaren ‘70 Het Rosa Spier Huis nu
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