Op weg naar 2023

Zo bieden wij
samen topzorg!

Onze missie
“Wij staan voor tevreden cliënten die zich ‘thuis’ voelen en zich gesterkt
weten in het nemen van de eigen regie over hun leven. Goede zorg betekent
voor ons dat wij de cliënten tot hun recht willen laten komen. Dit doen wij
door het bieden van veiligheid, het verminderen van ziektelast en het leren
omgaan met beperkingen. Wij dragen naar vermogen bij aan het geluk van
onze cliënten en dat van hun naasten.”

En dit is onze
meerjarendoelstelling
Onze visie
“Wij verlenen zorg die is afgestemd op de cliënt en wij doen dat vakbekwaam,
opgewekt en met aandacht. Wij werken vanuit partnerschap samen met
cliënten en hun naasten en met vrijwilligers en collega’s in de keten en de
wijk. Wij richten ons op de toegevoegde waarde voor onze cliënten en zijn
inventief in het vinden van passende oplossingen voor onze cliënten en hun
naasten. Onze cliëntbenadering is uniek.”

Meerjarendoelstelling
“Wij willen in 2023 bij cliënten, verwijzers en financiers bekend staan als
een organisatie waar zorg en ondersteuning persoonsgericht en goed op
orde is. We werken multidisciplinair samen met cliënten, hun naasten en
mantelzorgers, waardoor wordt ervaren dat overgangen tussen zorg thuis,
dagbehandeling, kortdurende en langdurige verblijfszorg soepel verlopen. Dat
realiseren we door cliënten op hun cliëntreis te begeleiden. In de regio wordt
De Zellingen erkend als specialistische zorgaanbieder voor dementiezorg,
Parkinsonzorg en palliatieve zorg. De Zellingen is de bovenregionale specialist
voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).”
Wat we daarom in 2020 willen realiseren:
• Cliënten ervaren ondanks moeilijke omstandigheden geluksmomenten.
• Cliënten ontvangen betrouwbare en persoonsgerichte dienstverlening van
voldoende professionele medewerkers.
• Medewerkers werken met plezier in een gezond en stimulerend werkklimaat,
met ruimte om te leren en ontwikkelen.
• Partnerschap met mantelzorgers, vrijwilligers, collega’s in de wijk en in de keten.
• Activiteiten die voor de samenleving toegevoegde waarde bieden.
• Een gezonde bedrijfsvoering.

Help jij ons mee...
... om dé regionale specialist te worden
voor dementiezorg, Parkinsonzorg en palliatieve zorg?
... om de bovenregionale specialist voor mensen
met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) te blijven?
Dat doe je simpelweg door te werken volgens onze:

Kernwaarden en
leidende principes

Aandacht
We zijn er voor de ander, in hoe we zorg verlenen, collega zijn,
dichtbij met oog en hart voor wat de ander nodig heeft.
Betrouwbaarheid
Samen organiseren we het beste voor onze cliënten, we komen
afspraken na omdat goede afspraken goede zorg mogelijk maken.
Creativiteit
We onderzoeken hoe bestaande (beleids-)regels en richtlijnen
speelruimte bieden om die zorg te bieden die nodig is.
Resultaatgerichtheid
Alles wat we doen en ontwikkelen helpt in het concretiseren van
onze missie en visie op persoonsgerichte zorg.
Ruimte voor regie
We organiseren de beslisruimte om belangrijke besluiten in samenspraak tussen cliënt, familie en zorgprofessional te kunnen nemen.
Reflectie
We nemen de tijd om met collega’s te
reflecteren, leren en onderzoeken
hoe we elkaars talenten
optimaal benutten.

Wij zijn er...
Als het leven verandert en er zorg en ondersteuning nodig is,
zijn wij er ook op de moeilijke momenten.
Wij willen dat alles wat we doen en laten
bijdraagt aan het blijven ervaren van geluksmomenten.

Heb jij tips hoe we onze zorg nog beter kunnen maken?
Deel jouw
idee
communicatie@zellingen.nl
Zorg op
z’nvia
zorgzaamst

