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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 of beperking streven
we naar ondersteuning, zodat cliënten zo zelfstandig
mogelijk invulling kunnen geven aan hun dagelijks leven.
Sjaloom Zorg wil naast mensen staan op basis van
presentiebenadering* en een christelijke levensvisie.

Visie:

Sjaloom Zorg focust zich de komende beleidsperiode
nog sterker op de kwaliteit van bestaan van
haar cliënten en kwaliteit van werken van haar
medewerkers met als uitgangspunt dat de cliënt
centraal staat. Alleen Samen kunnen we werken aan
een nog hogere kwaliteit, (door)ontwikkeling en groei.
*Presentietheorie van prof. Andries Baart: presentie.nl

Medewerker

Cliënt

Het verhogen van de kwaliteit van bestaan van haar cliënten
• Het veraangenamen van de sfeer op de dagbestedingslocaties voor cliënten
• Het aansluiten op de veranderende doelgroepen binnen Sjaloom Zorg door antwoord te geven op
specifieke, dynamische zorgvragen
• Het efficiënt inzetten van professionals met als doel de beschikbare begeleidingsuren optimaal te
benutten t.b.v. de cliënten.

Betrokken en bevlogen professionals (en vrijwilligers) die kwalitatief
hoogwaardige begeleiding bieden aan hun cliënten
• Het vergroten van zowel de betrokkenheid als de bevlogenheid van medewerkers op een aantal
specifieke locaties
• Het vergroten van het veiligheidsgevoel van medewerkers (en vrijwilligers) door het gebruik van
instrumenten, zoals de RI&E.
• Het verbeteren van de communicatie tussen alle medewerkers onderling.

Organisatie

• Het voldoende en op juiste wijze ondersteunen van medewerkers door hen te faciliteren in (ICT-)
ondersteunende processen
• Het doorontwikkelen van competenties van medewerkers binnen de organisatie waardoor
ondersteuning kan worden geboden aan veranderende doelgroepen en zorgvragen
• Het effectiever maken van de bedrijfsorganisatie door het verder ontwikkelen van zelforganiserende,
autonome teams.

Markt & omgeving

Het optimaal inzetten van mensen en middelen, met als doel een maximale
bijdrage te kunnen leveren aan het realiseren van de missie

Het versterken van een herkenbare positie in de markt, teneinde de juiste
belanghebbenden te verbinden aan de organisatie
• Vergroten van het geografisch verzorgingsgebied door kleinschalig in te spelen op kansrijke
signalen vanuit het netwerk
• Woonlocaties anticiperen op trends in de samenleving met inclusie als uitgangspunt
• Het ontwikkelen van een marketingplan om de zichtbaarheid van Sjaloom Zorg te vergroten

