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zelfbewust
krachtig
lef
kwetsbaar
verbindend

Onze kernwaarden
Zelfbewust: We zijn ons bewust van onze betekenis en we zijn trots op wat we doen. |
Krachtig: Er zit veel kracht in ieder van ons. Die boren we aan. | Lef: Wij durven te kiezen en
nieuwe dingen te doen. | Kwetsbaar: We zijn allemaal kwetsbaar en dat laten we zien. Het
is de basis voor samenwerking. | Verbindend: We verbinden vernieuwing aan idealen om
iedereen te laten participeren.onstweedethuis.nl

We wil l e n tr o ts z i j n o p o n s w e rk
en er p l ez i er i n he bben

&

&

S TR ATE GI S CH B E LE I D
O n s Tw e e d e T h u i s 2 0 1 7 - 2 0 2 0

Inhoud
1.

De wereld waarin wij leven

2.

Onze toekomst

3.

Het centrale thema: JIJ & IK leiden een goed leven

4.

Wat vinden we het belangrijkst de komende vier jaar?

5.

Hoe krijgen we die belangrijke dingen voor elkaar?

6.

We willen meer dialoog en meer mogelijkheden om zaken zelf te regelen

1. De wereld waarin wij leven
De wereld verandert. En dat gaat razendsnel. Niet alleen ver weg, ook dichtbij. Als je mee wilt blijven
doen, moet je mee veranderen. Dus je blijft je ontwikkelen. Je beweegt mee. Je past je aan. Je geeft
antwoord op de vragen die nu op je af komen. Ons Tweede Thuis beweegt ook mee. Maar we blijven
doen wat we altijd al deden. We zijn een ‘thuis’ voor mensen met een verstandelijke beperking,
autisme of niet-aangeboren hersenletsel. We blijven helpen en begeleiden. Cliënten en hun familie
natuurlijk. En alle andere mensen die op de een of andere manier met Ons Tweede Thuis te maken
hebben. We blijven nauw samenwerken met iedereen die belangrijk voor ons is. Want één ding staat
bovenaan: wij willen dat mensen met een beperking een mooi leven leiden. Een leven dat veel voor
hen betekent. En voor de mensen om hen heen. Zoals dat in onze kernwaarden staat. En zoals je dat
voelt in onze film ‘JIJ & IK’. Je vindt deze film op onze website.
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2. Onze toekomst
Wij willen dat alle mensen met een verstandelijke beperking die in deze regio wonen, een goed leven

Dat doen we door onze manier van werken

hebben. Daarin zijn drie zaken het allerbelangrijkst. Allereerst een fijne plek om te wonen. Vervolgens

We luisteren echt naar de cliënt en de familie en mensen die voor hem of haar belangrijk zijn. Van

een fijne plek om te werken, naar school te gaan of dagbesteding te hebben. En tot slot een fijne

daaruit bouwen we de ondersteuning op. Dus vanuit de vraag van de cliënt en niet vanuit het aan-

plek waar cliënten in hun vrije tijd de dingen kunnen doen die zij leuk vinden. Hoe krijgen we dat voor

bod dat wij hebben. We willen erg goed in maatwerk worden. We willen uitblinken in persoonsgericht

elkaar?

werken. Dat doen we op alle terreinen, dus naast de zorg ook in de methodes die we gebruiken en

ontwikkelen, in de gebouwen en in hoe we een gezonde organisatie houden. We zorgen ook dat onze

Wij willen maatschappelijke waarde toevoegen en laten zien dat de
samenleving veel aan ons kan hebben.
Dat doen we door te helpen bij een goed leven
Wij helpen de mensen met een beperking om zoveel mogelijk en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Dan bedoelen we mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking, mensen met een

medewerkers de kennis en ervaring hebben om onze belofte waar te maken. Ook moet de veiligheid
en kwaliteit van hoog niveau zijn.

ernstige meervoudige beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel in de regio.

Dat doen we door een spil te zijn in de regio
In onze omgeving willen we de verantwoordelijkheid nemen. Met omgeving bedoelen we de regio,
maar ook alle netwerken van onze cliënten en van onze organisatie. Met de mensen in die omgeving
gaan we vanuit alle lagen van onze organisatie om. We maken geen onderscheid.

Dat doen we door ons te verbinden
We vinden het heel belangrijk om mensen met en zonder beperking met elkaar in contact te brengen.
In organisaties, bij partners met wie we samenwerken en met de organisaties waar onze cliënten mee
te maken hebben. Wij zorgen dat het heel gemakkelijk wordt om dat in gang te zetten en te houden.
Wij gaan het ook zichtbaarder maken.

Dat doen we door onze kennis en ervaring te delen
We hebben meer dan vijftig jaar ervaring. We willen dat iedereen hiervan kan profiteren. Daarom is al
onze kennis, al ons inzicht beschikbaar om de samenleving sterker te maken. Voor wijken en buurten,
in maatschappelijke en sociale verbanden en in samenwerkingsverbanden. Daarmee willen we bereiken dat de samenleving toegankelijk wordt voor mensen met een verstandelijke beperking.
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3. Het centrale thema: JIJ & IK leiden een goed leven

In dat goede leven moet de driehoek cliënt-begeleider-familie centraal staan. Wij ondersteunen dat
heel goed. Dat doen onze teams vanuit de locaties met hulp van onze behandelaars, locatiemanagers

We z i e n o n s z el f n o g mee r
a l s d ee l va n de s a me n l ev i n g

en medewerkers van het Dienstencentrum. De teams hebben alle ruimte om zelf te bepalen.
Natuurlijk wel altijd binnen de afspraken die we hierover gemaakt hebben. We gaan zorgen dat er
goede informatie is, zodat alle betrokkenen bij de driehoek de goede keuzes kunnen maken.
De speerpunten verderop helpen om die keuzes te maken.

Cliënt

Familie

Begeleider

De betrokkenen hebben natuurlijk contact met elkaar. Het gaat dan over wat er aan de hand is in
hun directe omgeving (de woon- of werklocatie). Het gaat ook over samenwerken met partners.
Bijvoorbeeld met de supermarkt waar de cliënt werkt of de club waar de cliënt sport. Op alle niveaus
in de organisatie is er zo contact met de omgeving. Wij ondersteunen de driehoek goed. Dat doen
we door medewerkers goed op te leiden en door te zorgen voor de juiste (hulp)middelen. Bovendien
helpen we ze met de dialoog (de gesprekken) binnen de driehoek, met andere betrokkenen en met
de omgeving. Ons management team zorgt dat er duidelijke afspraken komen die houvast bieden en
richting geven voor alle medewerkers. Het Dienstencentrum zorgt dat alles op rolletjes kan lopen.
De medewerkers kunnen leren wat ze nodig hebben en de bedrijfsvoering is op orde.
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4. Wat vinden we het belangrijkst de komende vier jaar
We hebben zeven onderwerpen gekozen die de komende vier jaar extra belangrijk zijn voor ons.

5. Hoe krijgen we die belangrijke dingen voor elkaar
1. Ontwikkelkracht

Dit zijn ze:
De kracht om vooruit te komen
1.

Ontwikkelkracht
De kracht om vooruit te komen

In onze organisatie zit veel kracht en die zit bij de mensen. Wat medewerkers kunnen, willen we meer

en beter inzetten. Dat vraagt wel wat. Als medewerker kun je je verder ontwikkelen. We willen je
2.

Samenzeggenschap

mogelijkheden geven om je werk nog beter te doen, zodat je het met nog meer plezier doet. Het gaat

We beslissen samen wat we willen

er steeds meer om dat je ‘zorgt dat’ in plaats van ‘zorgt voor’. Dat vraagt dat je goed kijkt en luistert
en dat je regelt dat het kan gebeuren. In plaats van het zelf doen. Het allerbelangrijkste zijn en blijven

3.

Maatwerk

onze cliënt en zijn of haar netwerk. Om echt vanuit de cliënt te redeneren zijn de ouders, verwanten

We maken het op maat

en wettelijk vertegenwoordigers heel belangrijk. Zij kunnen helpen om duidelijk te maken wat een

cliënt echt wil, als die dat zelf niet zo goed kan. Samen kun je er dan ook voor kiezen om bewust
4.

5.

Onderdeel van de samenleving

risico’s te nemen. Vaak is dat een goede manier om vooruit te komen. Het mooie is ook dat de cliënt

We zien onszelf nog meer als deel van de samenleving

dan merkt dat zij of hij echt invloed heeft.

Ondersteuning bij het goede leven

Onze organisatie komt meer op de achtergrond. We gaan er vanuit dat je meer zelf kunt regelen.

We helpen bij het maken van het goede leven

‘Zorgen dat’ - we zeiden het al. Dus minder vergaderen en vaak ook minder zelf doen. Maar bijvoorbeeld
wel de rol nemen van trainer. Of van wijkcoach. Slimme dingen inzetten zoals FaceTime. Netwerkjes

6.

Plezier in je werk

van geschikte mensen maken in de wijk. Handige apps gebruiken. Allemaal zaken die jouw cliënten

We willen trots zijn op ons werk en er plezier in hebben

helpen om vooruit te komen. En dus te ontdekken dat ze echt meer zelf kunnen (als ze daartoe in staat
zijn). Vanuit wat je cliënt kan en wil. Dus niet zomaar even door jou of door ons bedacht. Zo kan de

7.

Innovatie

cliënt meer meedoen in de samenleving. Op z’n eigen manier. Veel cliënten kunnen zich ontwikkelen

We zetten nieuwe manieren in om je goede leven nog beter te maken

en dat willen we graag.
Dat doen we open en vanuit kracht. We horen graag wat we kunnen doen. En we vragen ook aan
anderen of zij het nodige willen doen. Mensen mogen natuurlijk tegen ons zeggen wat ze daarvan
vinden. Dat helpt om het beter te doen. We vinden het belangrijk dat onze wereld weer een deel van
de samenleving wordt. En andersom. Dus we halen de buurt naar binnen. En we helpen de cliënt om
naar buiten te gaan. Zo leren we ook van elkaar.
W a t g a a t O n s Tw e e d e T h u i s d a a r v o o r r e g e l e n ?
We halen zoveel mogelijk regels, schrijfwerk en bureaucratie weg als het gaat om inspraak. Dan
komen er ook minder werkgroepen en maken we ruimte om zelf uit te vinden wat het allerbeste is.
Als we nieuwe systemen, producten of projecten kiezen, kijken we als eerste naar de toegevoegde
waarde om het goede leven voor elkaar te krijgen. Voor de cliënt, voor Ons Tweede Thuis en voor de
samenleving. Als het even kan organiseert iedereen en ieder team zelf wat er moet gebeuren.
Dat noemen we zelforganisatie.
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2. Samenzeggenschap
We b e s l i s s e n s a m e n w a t w e w i l l e n

We h el p e n b i j h et m a ken

Elke betrokkene bij en in de driehoek is goed op de hoogte van wat voor hem of haar belangrijk is.

va n h et g o ed e l ev en

goed luisteren belangrijk. Dus echt willen weten wie die ander is en wat hij of zij wil. Daardoor voelt

Je kan snel en makkelijk bij de informatie die je nodig hebt. Om echt te weten wat een ander wil, is

iemand zich gezien en gehoord en dan ga je je beter voelen. Dan gaat het overleg over wat nodig is
aan begeleiding, zorg, wonen en dagbesteding ook beter. Wij zorgen dat iedereen op tijd genoeg

weet - cliënt, ouders, collega’s. Dan kun je samen goede afspraken maken. We zijn open over wat er
op papier staat. We willen niemand het gevoel geven dat we betuttelen. Dan voel je je als cliënt en
ouder en natuurlijk ook als medewerker serieus genomen.
W a t g a a t O n s Tw e e d e T h u i s d a a r v o o r r e g e l e n ?

We helpen jou als medewerker om zelf leiding te nemen. We helpen je om te leren nog betere keuzes

te maken en ook uit te leggen waarom je die maakte. We gaan je ook helpen bij het voeren van echte
dialogen waarin je nog beter kan leren luisteren naar wat cliënten en ouders echt willen. Daarvoor
komt er training en coaching. We ontwikkelen ook de cursus ‘de Driehoek’ verder. Daar zijn we al goed
in. Die kun je met ouder(s) en cliënt gaan doen. En natuurlijk zorgen we ervoor dat je heel makkelijk
bij alle informatie kunt die je nodig hebt als team. Daarvoor moeten we nog flink wat werk verrichten
en dat willen we samen doen.

3. Maatwerk
We m a ke n h e t o p m a a t
Alleen als je dingen probeert kun je vooruitkomen. Dus zorgen we dat die ruimte er komt voor cliënt,
ouder(s) en medewerker. De risico’s daarvan bespreken we goed. We bekijken ook samen wat de
gevolgen kunnen zijn. Soms zullen we ouders helpen om wat meer los te laten. Regels die we niet
meer nodig hebben, gaan weg. We kunnen natuurlijk wel aangesproken worden op wat we doen, dus
we kunnen het ook verantwoorden. Onze cliënten maken deel uit van de samenleving. Ze wonen er,
ze werken er, ze leren er en vinden er hun ontspanning. We gaan regelen dat de dagbesteding zo dicht
mogelijk bij de woonplek is. We houden er rekening mee dat de zorgzwaarte groter wordt. Dat komt
doordat de mensen met lichte zorg meer ambulant geholpen worden. Bovenal doen we het samen.
Als er veranderingen zijn, spelen we daar samen met de cliënt en ouder(s) op in. We zullen veelzijdiger
worden; dat wil zeggen dat we meer verschillende dingen kunnen. Dat moet ook, want anders kunnen
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5. Ondersteuning bij het goede leven

We h e l p e n b i j h e t m a ke n v a n h e t g o e d e l ev e n
we het niet op maat maken. Het geld dat we voor een cliënt nodig hebben,

Veel van onze cliënten hebben een woonplek, een werkplek, een leerplek en een vrijetijdsplek. We

moet dus ook passen bij de behoeftes en de wensen. Tegelijk verdelen we de kosten eerlijk.

willen dat die plekken ‘gewoner’ worden. Dat ze meer deel uitmaken van de samenleving. Die plekken
kunnen gewoner worden, voor iedereen. We kijken dus ook goed naar wat er in de buurt of wijk van de

W a t g a a t O n s Tw e e d e T h u i s d a a r v o o r r e g e l e n ?

cliënt al is en daar maken we gebruik van. Dat geldt ook voor de mensen in de buurt. Familie, vrienden,

We maken geld vrij om meer op maat te werken en om overbodige regels en bureaucratie weg te

maar ook mensen die bijvoorbeeld in huizen van de wijk werken, in vrijwilligersorganisaties, in het

werken. Daar zit wel een grens aan. We vinden het belangrijk dat cliënten aan de slag kunnen. Ook al

buurt- en welzijnswerk, noem maar op. Onze mensen in de huishouding en begeleiding werken met

kost dat soms geld. Als ze daardoor een goed leven hebben is dat prima.

hen samen. Door met hen en de cliënt de schouders eronder te zetten komen er meer mogelijkheden
voor het goede leven. Een leven dat past bij de levensfase van de cliënt en goed afgestemd is qua

werken, wonen, leven en vrije tijd. Waarbij we begrijpen dat een betrokken familielid heel waardevol
is. Die kan de cliënt vaak het beste begrijpen.

4. Onderdeel van de samenleving
W a t g a a t O n s Tw e e d e T h u i s d a a r v o o r r e g e l e n ?
We z i e n o n s z e l f n o g m e e r a l s d e e l v a n d e s a m e n l ev i n g

Het is belangrijk dat we ervoor zorgen dat onze huizen passen bij wat we doen. Daar moeten we
slim in zijn. Gelukkig wordt het steeds makkelijker om van alles in ons werk en op onze locaties

Het is mooi dat we meer vanuit de driehoek cliënt - ouder - medewerker gaan werken. Maar daarmee

aan te passen. We worden flexibeler. We kunnen dus ook steeds beter de leefplek aanpassen aan

zijn we er nog niet. We willen meer deel zijn van de samenleving. Dus ook anderen doen mee in de

de ontwikkeling en de levensfase van de cliënt. We zullen gebruikmaken van de snel groeiende

driehoek. Bijvoorbeeld werkbegeleiders, stagebegeleiders, leerkrachten en behandelaars. Eigenlijk

technologische ontwikkelingen op het gebied van ICT, domotica en communicatie. We zorgen ook

kun je zeggen dat we geen ‘binnen’ en ‘buiten Ons Tweede Thuis’ meer hebben. Het loopt naadloos in

dat alle medewerkers de 24uursvisie kennen en toepassen. Zo wordt het de basis van hun manier van

elkaar over. Dat houdt ook in dat nieuwe groepen cliënten onze hulp kunnen vragen. Zeker als het om

werken.

ingewikkelde vragen op verschillende gebieden gaat, is het belangrijk dat wij daarin de leiding nemen.
We zijn ondernemend in ‘onze’ wijken en buurten. Als organisatie zitten we in een groot netwerk en
dat houden we actief aan de gang. We verbinden verschillende mensen en organisaties in de wijken
en buurten. Onze leidinggevenden hebben goede relaties met de partners met wie we samenwerken.

6. Plezier in je werk

De directie heeft goede banden met financiers, gemeenten en andere beslissers. Het komt erop
neer dat wij er graag voor zorgen dat mensen uit de sociale, maatschappelijke en professionele hoek

We w i l l e n t r o t s z i j n o p o n s w e r k e n e r p l e z i e r i n h e b b e n

elkaar ontmoeten. Dat geldt net zo goed voor vrijwilligers, vrienden, buurtbewoners, klasgenoten en
collega’s op de dagbesteding of het werk. Want in de ontmoeting kunnen de mooiste dingen ontstaan.

Als we terugkijken naar de afgelopen 50 jaar zijn we trots op alles wat de medewerkers van Ons Tweede
Thuis hebben gerealiseerd. Trots ook op hoe waardevol zij waren en zijn in het leven van mensen met

W a t g a a t O n s Tw e e d e T h u i s d a a r v o o r r e g e l e n ?

een beperking en hun netwerk. Als je trots bent op je werk, ga je er met plezier naar toe. Je zet je graag

We gaan op allerlei manieren zorgen dat wij iedereen die belangrijk voor ons, is ontmoeten en goed

in om het nog beter, nog passender te maken. Wij stimuleren je daarin, zodat we steeds opnieuw

leren kennen. Zichtbaarheid dus. Dat werkt twee kanten op. Zij leren ons beter kennen en wij hen.

trots kunnen zijn op wat we samen bereiken. Zoals je dat in onze film voelt. We delen onze kennis en

Dan zien ze vanzelf waarom wij belangrijk zijn voor een wijk of buurt of voor een werkgever of school.

ervaring. Zo verbinden we ons inhoudelijk met elkaar en maken we het zichtbaar.

We willen dat ze ons gaan zien als een organisatie die bijdraagt aan het welzijn en de gezondheid in
de regio.
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W a t g a a t O n s Tw e e d e T h u i s d a a r v o o r r e g e l e n ?

Per locatie gaan we voor sterke teams zorgen. Die zijn goed met elkaar verbonden. Op basis van hun

vragen komen we met de beste antwoorden. Op maat gemaakt. Die teams werken het beste als voor
iedereen helder is wat hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. Dus wat je wel en niet

mag en waarop je kunt worden aangesproken. Dat geldt voor onze hele organisatie, op alle niveaus. We
maken intuïtieve programma’s voor onze cliënten die je als begeleider heel eenvoudig kunt toepassen.

Zo heeft iedere deelnemer er plezier aan. We geven teams ook de ruimte om echt een team te worden;
om daaraan te bouwen. Tegenslagen verwerken we samen en successen vieren we samen. We vinden

het belangrijk om mensen met allerlei verschillende achtergronden in huis te hebben. We zijn eerlijk en

we steunen elkaar. Om lastige zaken draaien we niet heen. Ook al omdat we niet bang zijn om fouten te
maken. Zo komen we vooruit. En als het lukt, zijn wij de eerste die een compliment geven.

We b esl i s s en s a m en

7. Innovatie

wa t w e w i l l e n

We z e t t e n n i e u w e m a n i e r e n i n o m j e g o e d e l ev e n n o g b e t e r t e m a ke n
We blijven vernieuwen omdat we daardoor cliënten kunnen helpen om het goede leven te leiden.
Daar investeren we in. Met technologie, social media en e-health helpen we cliënten om meer zelf te
doen en te leren. Dat geeft meer plezier in het leven. Wetenschappelijk onderzoek vinden we ook heel
belangrijk. Dus dat doen we. We gaan zorgen dat zulk onderzoek echt aansluit bij wat we in de groepen,
op de locaties en met onze cliënten doen. We denken in mogelijkheden. We zien kansen en benutten
die. En we maken nieuwe combinaties. Om dat allemaal goed te doen werken we met expertteams die
met oplossingen komen, ook voor de meest bijzondere vragen.
W a t g a a t O n s Tw e e d e T h u i s d a a r v o o r r e g e l e n ?
We zorgen voor vernieuwing door netwerken in de regio te organiseren. En dan natuurlijk op plekken
waar die vernieuwing gaat plaatsvinden. We gaan wetenschap en praktijk meer aan elkaar verbinden.
En we willen leren van andere werkterreinen. Als we technologisch vernieuwen, gaat de organisatie
daarin mee. Wij worden daardoor ook beter. We vernieuwen samen met iedereen die daarmee te maken
heeft in het tempo dat we aankunnen. We zorgen dat je weet waar je de kennis kunt halen. Trouwens,
vernieuwing gaat ook over kosten. We willen op een slimme manier omgaan met de persoonsvolgende
bekostiging. Dat geldt ook voor nieuwbouw en verbouw. Dat alles doen we steeds in gesprek met de
gebruiker van de toekomst. En als we vernieuwen, geldt dat voor cliënten van alle niveaus. Door te
vernieuwen kunnen we ook laten zien dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen.
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6 . We w i l l e n m e e r d i a l o o g e n m e e r m o g e l i j k h e d e n
om zaken zelf te regelen
We willen ervoor zorgen dat de driehoek heel stevig staat. Cliënt, begeleider en ouders zijn gelijk en

Ontwikkelkracht

mogen dus ook evenveel inbrengen. We willen cliënten en medewerkers echt serieus nemen. Regels

De kracht om vooruit te komen

die we niet nodig hebben, gaan weg. We zorgen er ook voor dat binnen de driehoek het gesprek op
gang komt en goed gevoerd wordt. Als het goed gaat, maar ook als het even lastig is. Een echte dialoog
dus waarin we goed luisteren naar elkaar om echt te weten wat de ander wil. De cliënt heeft - als het
kan - de regie en dat houdt in dat wij meer gaan zorgen dat het kan gebeuren. Dus van regisseren naar

Samenzeggenschap

faciliteren van de driehoek. Dat doen we door alle lagen en afdelingen van de organisatie heen. Het

We beslissen samen wat we willen

gaat ons niet zozeer om loslaten. We gebruiken liever woorden als eigenwaarde, groeien en nabijheid
om onze rol duidelijk te maken.
De uitwisseling tussen de driehoek en alle betrokkenen vinden we heel belangrijk. Ze versterken
elkaar. We gaan regelen dat iedereen op tijd en tegelijk de goede informatie krijgt.

Maatwerk
We maken het op maat

We willen ernaar toe dat al onze medewerkers graag op een fijne en positieve manier over Ons Tweede
Thuis praten. Daarom willen we dat medewerkers zich thuisvoelen en als vanzelf loyaal zijn. Daar gaan
we actief bij ondersteunen. Alleen medewerkers die het werk echt uitvoeren, kunnen de buitenwereld
vertellen hoe wij onze kernwaarden waar maken in de dagelijks praktijk. Het is voor iedereen fijn

Onderdeel van de samenleving
We zien onszelf nog meer als deel van de samenleving

als wij de trots en passie die we zo vaak ervaren in ons werk zichtbaar maken. We gaan helpen met
‘nabij zijn zonder te bepalen’ zodat medewerkers kunnen ondernemen. En we gaan stimuleren dat
medewerkers hun eigen speerpunten benoemen, dus zelf de regie nemen over het werk.
Ondersteuning bij het goede leven
We willen ruimte bieden om steeds meer zaken zelf te regelen. In een veilige omgeving kunnen de

We helpen bij het maken van het goede leven

zelforganiserende teams, de cliënten en alle andere betrokkenen tot bloei komen. Medewerkers
voelen zich dan gestimuleerd om zelfstandig keuzes te maken, waarbij we graag helpen. Alle teams
hebben ook op tijd de juiste informatie. Zo kunnen ze zelf besluiten nemen en ook vertellen waarom
ze die besluiten hebben genomen. We hebben veel aandacht voor veiligheid en kwaliteit. Daarom
zorgen we dat er een integrale veiligheidsvisie komt. We zoeken een goede balans tussen de veiligheid

Plezier in je werk
We willen trots zijn op ons werk en er plezier in hebben

die je regelt en de veiligheid die je ervaart. Verder realiseren we ons dat goede huisvesting bijdraagt
aan de levensvreugde. Ook daarvoor hebben we een goed plan en een goede planning nodig, die past
bij de vraag die cliënten en hun netwerk aan ons stellen.
Innovatie
We zetten nieuwe manieren in om je goede leven nog beter te maken
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