
‘Ieder mens telt’
Het gedachtegoed van Marga Klompé is onze bron van 
inspiratie en de richtingwijzer in ons werk, de zorg voor 
ouderen. De mens en een menswaardig bestaan staan 
centraal. In de Achterhoekse cultuur van naoberschap is  
het motto van Marga Klompé treffend: ieder mens telt.

Missie:
Samen met partners zetten wij mensen in hun kracht en ondersteunen 

we hen om zo lang als mogelijk het leven te leiden zoals zij dat zelf 

zouden willen.

Visie:
Wij onderschrijven de visie op positieve gezondheid: ‘Het vermogen van 

mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van 

fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven¹’. Deze visie 

dragen we uit door het hanteren van de volgende principes.

¹ Machteld Huber (World Health Organisation)



   

Kwaliteit van leven als leidraad
Kwaliteit van leven betekent voor ons dat ieder mens de baas 

is over het eigen bestaan en zelf keuzes maakt. Iedereen doet 

mee, hoort erbij, ondanks beperkingen. Heeft iemand zorg en 

ondersteuning nodig, dan gaat dat vaak samen met verlies van 

onafhankelijkheid. Wij ondersteunen de cliënt en zijn omgeving  

in het behoud van onafhankelijkheid. Ook als eigen regie niet  

meer gaat.

Een thuis
Wij willen dat cliënten een zo normaal mogelijk leven kunnen 

leiden. Ook de mensen die intensieve zorg en ondersteuning 

nodig hebben. Als dat thuis niet meer kan, proberen we 

samen met de cliënt en familie met herkenbare en vertrouwde 

zorgteams een eigen en vertrouwde omgeving te bieden. Wij 

kiezen voor een manier van samenleven in een kleinschalige, 

ongedwongen en huiselijke sfeer, waarin het individu goed tot 

zijn recht kan komen.



Persoonsgerichte zorg
Onze zorg en ondersteuning maken we passend en 

uniek. Passend in de leefwereld van de cliënt. Dat doen 

we samen met mantelzorgers en vrijwilligers.  

In deze gelijkwaardige relatie gaat het niet alleen om  

de behoeften van de cliënt, maar tellen ook de 

behoeften van de zorgverlener mee. 

Want voor de medewerker gelden ook principes als zelf keuzes maken.  

We geven ruimte aan creativiteit, eigenheid en oorspronkelijkheid van onze 

medewerkers, om vanuit hun ervaring en kennis persoonsgerichte zorg te bieden. 

Basis op orde
De basis is op orde en is voorwaardelijk om de kwaliteit van leven  op peil te 

houden. Cliënten moeten erop vertrouwen dat de zorg vanzelfsprekend op orde  

en veilig is. 

Samenwerken en samen doen
Vanuit een financieel solide organisatie en met oog voor wet- en 

regelgeving werken wij in kleinschalig verband zo dicht mogelijk 

bij de cliënt. Teams zijn gericht op eigen verantwoordelijkheid 

en zelfstandigheid.  Samenwerken, samendoen en daarmee van 

elkaar leren en verbeteren is vanzelfsprekend.



    

Kernwaarden 
De waarden die richting geven aan ons gedrag zijn:

Bewust kijken naar kwaliteit
We nemen voortdurend de inhoudelijke vraag naar kwaliteit in acht en zijn ons 

bewust dat ons werk en de gevolgen ervan, daaraan afgemeten worden. Ons werk 

wordt wellicht gestuurd door richtlijnen, protocollen of gewoontes, maar we 

beseffen dat iedere professional zich voortdurend de vraag moet stellen: ‘Doe ik 

daar goed aan voor deze cliënt?’. Dat besef, het anders kijken, verklaren en doen, 

komt van nature uit onszelf en is niet afhankelijk van wat door externe instanties 

wordt ingegeven.


