KERNWAARDEN
Hart voor onze bewoner!

TROTSE
BEWONERS

Vanuit onze betrokkenheid en gedrevenheid zetten wij een stap
extra voor onze bewoners.We luisteren en leven ons in.
• Oog hebben voor de mens
achter de vraag.
• Door onze bewoner gëinspireerd zijn.
• Oprechte interesse hebben in
onze bewoner.
• Met één mond met
onze bewoner praten.
• Iedere klantvraag als uniek zien.

• Denken vanuit processen/systemen.
• Zo resultaatgericht zijn dat je
de mensen om je heen
uit het oog verliest.
• Betuttelen.
• Klantgezwicht handelen.

Ga op je doel af!
We gaan voor resultaten. We nemen initiatief, denken in
oplossingen en willen altijd verbeteren.
• Resultaat gericht zijn.
• Durven te kiezen.
• Van de gebaande paden
durven afwijken.
• Denken in mogelijkheden.
• De ruimte voelen en nemen.
• Proactief handelen.
• Je richten op de dingen waar je wel
invloed op hebt en die het meeste
verschil maken.
• Afmaken waar je aan begint.
• Overtuigd zijn dat het altijd beter kan.

• Vasthouden aan:
“Zo doen wij het altijd”.
• Tunnelvisie;
de rest uit het oog verliezen.
• Passief en afwachtend zijn.
• Ervan uitgaan dat het toch niet lukt.
• Denken in beperkingen.

Bundel de krachten!
Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking tot het beste resultaat leidt. Samen werken is gebaseerd op vertrouwen en respect.
• Elkaars krachten kennen en
deze inzetten.
• Delen van kennis.
• Successen samen vieren.
• Investeren in relaties.
• Elkaar aanspreken op rollen en
verantwoordelijkheden én opstaan om
aangesproken te worden.
• Kunnen loslaten.
• Openstaan voor andere zienswijze.
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Je gedragen alsof je de beste bent.
Wantrouwen.
Alleen kijken naar je eigen belang.
Doorslaan in elkaar controleren.
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Hoger doel:

Pak je ruimte

Waarom bestaan wij?

• We voelen (binnen de kaders) ruimte om eigen beslissingen
te maken en verantwoordelijkheid te nemen.

“Wij maken een
thuis bereikbaar
voor wie dat
nodig heeft”.

• We zijn leider over ons eigen werk. Als iets ons belemmert
in het werk, maken we dat bespreekbaar en ondernemen
we actie om dat te veranderen.
• Kaders zijn grenzen waar we niet overheen mógen gaan,
zoals wet- en regelgeving. Andere regels mogen we
ter discussie stellen.

Draag gezamenlĳk bĳ aan onze doelen

Gewaagd doel:
Waarheen gaan wij?

• We kijken over de grenzen van ons team en eigen
functie om onze doelen te realiseren.
• We vragen en geven input aan collega’s in de
gehele organisatie. Door te delen, leren we samen.
• Om onze doelen te bereiken, beseffen we dat zowel de reguliere
als ontwikkelende activiteiten onderdeel zijn van ons werk.

“Alle bewoners
zijn trots
op hun thuis”.

Werk vanuit je talent
• We werken steeds meer vanuit onze talenten en
passie in plaats van vanuit de vaste structuur.
• We dragen bij als mens, niet als een functie.

Kernwaarden:

• We investeren in elkaar beter leren kennen om elkaar beter te
ondersteunen en ieders talenten optimaal in te zetten.

Waarvoor staan wij?
Bundel de krachten!
Hart voor onze bewoner!
Ga op je doel af!

Experimenteer meer
• We experimenteren op grote en kleine schaal. Dat helpt ons om
makkelijker aan te passen aan veranderingen én om het steeds
beter te doen voor onze bewoners.
• Bij experimenten horen missers. Fouten mogen we maken,
hier leren we van.
• We staan open voor nieuwe ideeën en focussen op kansen.

