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Missie:
Sjaloom Zorg biedt mensen met een beperking in alle 

levensfasen zorg, ondersteuning en advisering, gericht 

op kwaliteit van leven. Ongeacht oorzaak, beperking of 

leeftijd streven we naar ondersteuning, zodat cliënten 

zo zelfstandig mogelijk invulling kunnen geven aan hun 

leven. Sjaloom Zorg wil naast mensen staan op basis 

van een christelijke levensvisie.  

Visie:
Sjaloom Zorg focust zich de komende beleidsperiode 

nog sterker op de kwaliteit van bestaan van haar cliënten. 

Alleen Samen met onze cliënten kunnen we werken aan 

een nog hogere kwaliteit, (door)ontwikkeling en groei. 

Het verhogen van de kwaliteit van bestaan van haar cliënten 

•  Het verbeteren van de communicatie binnen de driehoek tussen cliënt, vertegenwoordigers en medewerkers, 
 mede door het inzetten van ondersteunende technologieën.

•  Door te werken aan het beschikbaarheidsbesef enerzijds en het inzetten van bijvoorbeeld welzijnsfunctionarissen 
 anderzijds, een balans creëren in de behoefte naar individuele contactmomenten.

•  Het vergroten van het veiligheidsgevoel bij cliënten binnen dagbesteding, zonder doelgroepen uit te sluiten.
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Het verwerven van een herkenbare positie in de markt teneinde de juiste belanghebbenden te verbinden 
aan de organisatie

•  Het aanpassen van de huidige profilering om een betere aansluiting te vinden met het huidige 
 dienstverleningsaanbod en de vraag vanuit de markt. 

•  Door het uitbreiden van het product- en dienstverleningsaanbod dicht tegen het huidige DNA, autonome groei 
 realiseren.

•  Sjaloom Zorg faciliteert haar vrijwilligers en mantelzorgers, verduidelijkt de rollen en bevoegdheden en biedt 
 scholing aan om een duurzamere verbinding te realiseren tussen vrijwilligers en cliënten/organisatie.M
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Betrokken en bevlogen professionals die kwalitatief hoogwaardige begeleiding bieden aan hun cliënten 

•  Door het aanleren van toepasbare begeleidingsmethodieken het kennis- en vaardigheidsniveau van medewerkers 
 vergroten, om zodoende een passend antwoord te bieden op de diversiteit aan ondersteuningsvragen.

•  Door het aantrekken van hoger geschoold personeel en het toepassen van job rotation, een ontwikkeling in de 
 kwaliteit van begeleiding bewerkstelligen.

•  Het veranderen van de attitude van medewerkers m.b.t. de continu veranderende organisatie, werkzaamheden 
 en zorgomgeving.
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Het optimaal inzetten van mensen en middelen, met als doel een maximale bijdrage te kunnen leveren aan 
het realiseren van de missie 

•  Sjaloom Zorg benut haar vermogenspositie, door het doelmatig inzetten van beschikbare middelen ten behoeve 
 van cliënten en organisatie.

•  Sjaloom Zorg investeert in een doorontwikkeling van haar ECD, om zodoende o.a. aansluiting te kunnen blijven 
vinden bij de diverse financieringsstromingen en daarmee een administratieve lastenverlichting te bewerkstelligen        
voor haar medewerkers.

•  Door diverse woonlocaties opnieuw in te delen en te centraliseren, sluit het huisvestingsbeleid beter aan op de 
 hedendaagse maatstaven qua domotica, wooncomfort en betaalbaarheid voor zowel cliënt als organisatie.

•  Komende beleidsperiode onderzoekt Sjaloom Zorg in de praktijk op welke wijze het 
 aansturingsmodel toekomstgericht moet worden vormgegeven om verbinding te krijgen met de nieuwe generatie  

 medewerkers.
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