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Persoonsgerichte zorg

Missie
Ik doe wat nodig is 

voor een zo fijn 
mogelijke
oude dag

Ik ben gekwalificeerd 
om dit werk te doen 

en leer nog iedere dag bij.

Wat mag ik voor u doen?

Ik leer u graag kennen
zodat ik kan aansluiten
bij wat u belangrijk en

waardevol vindt.

Samen met anderen
kan ik meer 

voor u betekenen.

Vakmanschap

Gastvrijheid

Openheid Samenspel

Koersvast
op de stroom van nieuwe mogelijkheden



Waar gaan we voor?

Cliënten die wel-zijn, leefplezier 
en comfort ervaren, ondanks de 

beperkingen die ouderdom met zich 
meebrengt. Dat is in de kern het 
doel van ons werk als zorggroep 

Maas & Waal.

Missie



Ik handel vanuit mijn 
kennis en expertise 

als professional en ben 
bereid te blijven leren  

om u zo optimaal  
mogelijk te helpen.

Vakmanschap

Ik heb aan-
dacht voor en toon 

betrokkenheid bij wat 
u beweegt zodat ik u 

écht leer kennen en kan 
aansluiten bij wat u be-

langrijk en waarde-
vol vindt.

Openheid

Ik zoek de  
verbinding: met u en 

uw familie, vrienden en 
kennissen en met collega’s 
om in gezamenlijkheid de 
ondersteuning te kunnen 

bieden die nodig is en 
past bij u.

Samenspel

Ik creëer een  
uitnodigende  

omgeving zodat u zich  
oprecht welkom voelt. 

Gastvrijheid

Waar blijven we 

als zMW trouw aan ?

Kernwaarden
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Waarop toetsen we  

als zMW ons beleid?

Strategische principes

Gezonde en slimme bedrijfsvoering 
Ik wil het binnen de beschikbare middelen steeds beter en slimmer 
doen. Ik doe de goede dingen (effectiviteit), ik doe de dingen goed  
(efficiëntie), ik doe de dingen beter (lerend ver mogen) en ik breng 
focus aan bij de din gen die ik doe.

Passende en veilige zorg 
Ik bied verantwoorde zorg en maak met geza-
menlijke besluitvorming als leidraad afspraken 
met de cliënt en houd rekening met de toe-
komst (proactieve zorgplanning).

Regie en zelfstandigheid cliënt 
Ik ondersteun de cliënt bij het zelf 
bepalen en richting ge ven om zo 
persoons  ge richte en betekenisvolle 
zorg te kunnen bieden.



Speerpunten meerjarenbeleid

Persoonsgerichte zorg
We creëren de randvoorwaarden  
waardoor we ons kunnen richten  

op de mens achter de cliënt, kunnen 
aansluiten bij zijn leefwereld en de  

zorg daarop kunnen afstemmen. 

Voldoende collega’s
Door in te zetten op het binden en 

boeien van medewerkers, de werving 
van nieuwe mensen en het inspirerend 
opleiden van leerlingen en stagiaires, 
zorgen we ervoor dat we voldoende 

collega’s om ons heen hebben.

Slimme inzet
We creëren de randvoorwaarden  

waardoor we werken waar en wanneer 
we het meest van waarde zijn.

Innovatieve informatietechnologie
Door uniforme processen, juiste  

informatie (de juiste hoeveelheid,  
op het juiste moment), adequaat  

gebruik van applicaties en slimme  
technologieën worden we ondersteund 

om ons werk goed te kunnen doen.

Wat gaan we als zMW doen  

van 2020 tot en met 2023?

Blijvend leren
We creëren de randvoorwaarden voor 
vakmanschap zodat we zelf invulling 
kunnen geven aan het verder ontwik-

kelen en delen van onze kennis en 
expertise.

Bewuste duurzaamheid
We streven ernaar meer te doen dan 

het nakomen van onze maatschappe-
lijke verplichtingen op het gebied van 

duurzaamheid en stimuleren elkaar om 
oog te hebben voor onze omgeving.

Toekomstgericht zorgaanbod
Door onderzoek te doen naar behoefte 

en haalbaarheid stemmen wij  
ons zorgaanbod nog beter af op de 

toekomstige vraag.

Toekomstvast vastgoed
We ontwikkelen ons vastgoed zo  

dat we ook in de toekomst werken  
in een omgeving waar de cliënt  

aan genaam woont.


