Missie en Visie van Stichting Derkshoes

Onze Missie
Met de missie duiden we waar Derkshoes voor staat en waar we ons alle dagen voor inzetten:
Stichting Derkshoes Zorg en Dienstverlening is een lokale en kleinschalige zorgorganisatie. We richten
ons op ouderen en andere kwetsbare inwoners van de Gemeente Midden-Drenthe. Met een
samenhangend aanbod van veilig wonen, kwalitatief hoogwaardige zorg en cliëntgerichte ondersteuning
dragen we bij aan het welzijn van onze cliënten, in de voor hen vertrouwde omgeving.
Daarbij zijn we voor onze medewerkers en vrijwilligers een aantrekkelijke werkplek die bijdraagt aan het
realiseren van persoonlijke ambities, aan werkplezier en zekerheid.

Onze Visie
Met de visie beschrijven we onze ultieme doelstelling. Wat streven we na:
Stichting Derkshoes Zorg en Dienstverlening streeft ernaar ouderen en kwetsbare mensen in staat te
stellen in de eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen, ondanks toenemende afhankelijkheid
of beperkingen. Thuis, of in onze locaties met faciliteiten. Onze cliënten kunnen daarbij vertrouwen op
onze vakmanschap, met aandacht voor ieders welzijn, veiligheid en eigenheid.
Wij geloven daarbij in kleinschaligheid, de vertrouwdheid en de wederkerige verbondenheid met onze
omgeving. We geloven in de kracht van samen, mét de mensen om ons heen.

Onze Kernwaarden
Onze kernwaarden zijn de basisprincipes van waaruit we aan onze missie en visie werken:
Vanuit vakmanschap
De medewerkers van Derkshoes werken vanuit vakmanschap. Medewerkers werken aan hun eigen
ontwikkeling en nemen verantwoordelijkheid voor de eigen rol en deskundigheid. Iedereen draagt bij
vanuit zijn of haar stukje eigenaarschap voor de kwaliteit van onze gezamenlijke zorg.
Samen
Als professionals vullen we aan op de kracht van mensen en de kracht van de samenleving. Cliënten,
naasten, medewerkers, vrijwilligers, de buurt, het dorp, onze partners in de gemeente: we werken
samen, erkennen elkaar en versterken elkaar.
Van betekenis zijn
We willen van betekenis zijn. Voor onze cliënten, door oog te hebben voor de eigenheid van de cliënt en
hierbij aan te sluiten. Voor onze medewerkers, in het bijdragen aan groei, voldoening, zekerheid en
werkplezier. En als organisatie, in het bijdragen aan de gezamenlijke zorg voor kwetsbare inwoners van
de gemeente Midden Drenthe.

