
 
 
 
 
Missie en visie 

 

Zorgwaard biedt, vanuit haar protestants-christelijke identiteit, een integraal concept van 
wonen, welzijn, zorg en dienstverlening aan alle burgers in de Hoeksche Waard, om 
daarmee  waarde toe te voegen aan de kwaliteit van leven (welzijn, zingeving, geluk)  
De basisvraag daarbij is: “welke zorg zou je zelf voor één van je dierbaren willen krijgen?” 
Wij streven naar kleinschaligheid en nabijheid, in een maximale verbinding met de naasten 
van de zorgvragers, de vrijwilligers en andere partners in de lokale gemeenschappen. Op 
een betrokken, gastvrije en deskundige wijze voldoen we aan de wensen van de cliënt.  
Wij hanteren daarbij de volgende principes:  
 
De cliënt heeft de regie: professionele zorg is aanvullend op de zelfzorg en op de vrijwillige 
zorg voor elkaar 
Dit uitgangspunt is primair gekozen omdat wij geloven dat de kwaliteit van ons leven ook 
sterk bepaald wordt door de mate van zelfredzaamheid, en door wat wij in onze sociale 
verbanden voor elkaar   kunnen betekenen. Professionals leveren een waardevolle 
bijdrage aan de kwaliteit van leven van onze cliënten. Toch past bescheidenheid als het 
gaat om het meest waardevolle in ons leven, dan komen partners, familie, vrienden, 
geloofsgenoten op de eerste plaats. Deze opvatting betekent onder meer dat: 
• professionele zorg maximaal wordt afgestemd op de mogelijkheden van de cliënt en 

diens sociale netwerk; 
• zelfzorg en mantelzorg gericht worden bevorderd en ondersteund; 

• de fysieke en mentale competenties van cliënten worden benut en getraind; 
• activiteiten en voorzieningen (restaurant, grand café, winkel, internetcentrum, …..) 

zoveel mogelijk door de cliënten zelf, hun sociaal netwerk en vrijwilligers worden 
geboden waarbij de professionele organisatie een ondersteunende functie vervult en 
een vangnet vormt om de continuïteit te waarborgen. 

 
De wens van de cliënt is leidend: de cliënt en diens wensen, eventuele indicatie en 
financieel budget zijn het uitgangspunt voor een cliëntgerichte zorg- en 
dienstverlening. 
Dit uitgangspunt betekent onder meer dat: 
• met en vanuit de cliënt kijken we hoe we een waardevolle bijdrage kunnen leveren 

aan diens welbevinden;  

• in een dienstverleningsovereenkomst goed wordt vastgelegd wat voor het 
beschikbare budget geboden wordt en hoe dit aanbod is afgestemd op wensen 
en indicatie; 

• er steeds een actuele match is tussen enerzijds de behoefte en het budget van de 
cliënt en anderzijds de mogelijkheden van de organisatie; 

• de woon- en leefomstandigheden van permanent intramuraal verblijvende 
cliënten dient aan te sluiten bij hun levensgeschiedenis. 

 

  We zeggen ja: we zoeken altijd naar mogelijkheden om “ja” te kunnen zeggen 
Dit uitgangspunt betekent onder meer dat:  
• De wens van de cliënt centraal staat en we alles in het werk stellen om die wens te 

honoreren. In principe zeggen we altijd “ja” tenzij blijkt dat dit echt onmogelijk is. We 
denken en zoeken we in mogelijkheden en niet in beperkingen.     

 
 
 
 



We handelen vanuit de bedoeling. 
Dit uitgangspunt betekent onder meer dat:  

 Om van toegevoegde waarde te zijn voor de kwaliteit van leven van onze cliënten zorgen 

we ervoor dit doel voor ogen te hebben Bij de inrichting van de processen is dit leidend, 

het proces mag geen doel  op zich worden. Medewerkers moeten zoveel mogelijk 

datgene kunnen doen waarvoor ze zijn opgeleid. 
 
Onze kern is zorg en welzijn. De basisfuncties in onze dienstverlening zijn (een 
combinatie van) verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en 
welzijnsactiviteiten. Aanvullende functies zijn facilitaire dienstverlening en vastgoed. 
Dit uitgangspunt betekent onder meer dat: 

• genoemde basisfuncties gezien worden als onze kerntaken die we - apart of in 
combinatie, planbaar en niet planbaar, met en zonder intern verblijf - op de ‘markt’ 
brengen en door eigen medewerkers laten uitvoeren; 

• aanvullende functies ook beschikbaar kunnen komen door leverings- of 
huurovereenkomsten met gespecialiseerde derden te sluiten; 

• bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten aangesloten wordt bij de 
ervaring met deze kernfuncties. 

 
Zorg thuis is de basis. De zorg- en dienstverlening dient zoveel mogelijk in de eigen 
woon- en leefomgeving te worden geboden, maximaal geïntegreerd in de lokale 
gemeenschap en in goede afstemming met overige lokale voorzieningen, functies en 
professionals. 
Dit uitgangspunt betekent onder meer dat: 
• De zorg bij de cliënten thuis de basis vormt van onze dienstverlening; 

• zoveel mogelijk functies in de verschillende kernen aanwezig zijn, onder de 
voorwaarde dat er voldoende schaalgrootte is voor een minimaal 
kostendekkende exploitatie per woonkern; 

• de medewerkers en leidinggevenden bekend zijn in en met de lokale gemeenschap. 
 


