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Onze Missie

Onze Visie

Onze Bouwstenen

Ons Fundament
‘Met har tverwarmend bedoelen we meer 

dan het bieden van har tverwarmende 
zorg. We willen iets doen waarmee 
we de verwachtingen van cliënten 

en hun naasten over treffen.
Iets dat hen in hun har t raakt.’

Paul van Gennip. bestuurder

Onze Missie

Onze Visie

Onze Bouwstenen

Ons fundament blijft 
‘Hartverwarmend Thuisvoelen’: 
de wensen en behoeften van de 
cliënt zijn ons uitgangspunt. 

We werken daarbij volgens onze 
kernwaarden: Hartverwarmend, 
Bekwaam, Respectvol, 
Betrouwbaar en Gastvrij.



Onze Missie

Onze Visie

Onze Bouwstenen
Onze Missie

‘Voor en na mijn werk was ik 
bij mijn moeder, mijn zus ook. 

Ze had zóveel zorg nodig. 
Nu is er continu gespecialiseerde 

zorg. Dat geeft rust. ‘
Sonja, dochter van een bewoonster

Onze Visie

Onze Bouwstenen

‘Cliënten en hun naasten 
ondersteunen wij op hart-
verwarmende en bekwame 
wijze in hun leven met dementie, 
Korsakov en gerontopsychiatrische 
problemen, dat is onze missie.’ 



Onze Visie
‘Jullie kijken naar wat 

mijn moeder nog kan én 
wat zij nodig heeft. 
Het is fijn dat jullie 
kleinschalig werken. 

Die vaste gezichten zijn 
waardevol, zeker als 
iemand verward is‘

Maar ten, 
zoon van een bewoonster

Onze Bouwstenen

Om te zorgen dat we klaar zijn
voor complexere zorg en ons 
blijven onderscheiden, bouwen 
we aan onze visie: 
landelijke erkenning als 
regionaal expertisecentrum 
voor dementie, Korsakov en
gerontopsychiatrische 
problemen.



Onze Bouwstenen

Met deze bouwstenen bouw jij mee aan onze visie:

 Stem de zorg af op de zorgvraag en behoefte van onze cliënten. Samen gaan we 
 kleinschalig wonen en werken vanuit de behoefte van- en met aandacht voor 
 de cliënt. Ook zorgen we dat er altijd plaats is in geval van spoed- of crisisopnames

 Door te investeren in kennis en vaardigheden kun jij complexe zorg bieden aan 
 onze doelgroepen. Bij ons kun je blijven leren en jezelf ontwikkelen. En onze kennis 
 en expertise delen we weer met externe partijen. 

 We zetten bewezen technologie in en zorgen dat jij Digivaardig genoeg bent 
 om hier gebruik van te maken.

 Werk met plezier, leer van elkaar en neem je verantwoordlijkheid. Zo zijn we 
 één organisatie. Met een bovengemiddelde formatie op cruciale functies gaat dat 
 zeker lukken.

 Werk samen. Binnen je eigen team, maar ook met andere teams, disciplines, 
 mantelzorgers en externe partijen.

Onze missie: ‘Cliënten en hun naasten 
ondersteunen wij op hartverwarmende en 

bekwame wijze in hun leven met dementie,  
Korsakov en gerontopsychiatrische problemen.’

Onze visie: 
Regionaal 

expertisecentrum voor 
dementie, gerontopsychiatrie en Korsakov

Ons fundament: Hartverwarmend Thuisvoelen

Onze bouwstenen:

Zo bouwen we samen 
aan het Parkhuis!



Bouwen aan het Parkhuis 
doen we samen. Ook jij hebt 
hierin een belangrijke rol. Zo 
maken we van het Parkhuis het 
regionale expertisecentrum voor 
dementie, gerontopsychiatrie 
en Korsakov. Zodat we blijvend 
hartverwarmende zorg van hoge 
kwaliteit kunnen bieden. 

Wat heb jij nodig om mee 
te bouwen?

Bouw je mee?




