4: We zetten in op een open en verbindende communicatie en dit binnen én tussen alle geledingen. We werken aan een
transparant beleid.

5: We zoeken naar een goed evenwicht
tussen het welzijn van de gebruikers en dat
van het personeel. We willen voldoen aan
de vraag en de wensen van de gebruikers,
én houden rekening met de grenzen van
het personeel. We hebben aandacht voor
de werkbelasting, zowel fysiek als psychisch, en voor de stijgende leeftijd van
personeelsleden. We willen het ziekteverzuim (en de gevolgen ervan) zo laag
mogelijk houden.

6: We verhogen onze expertise met betrekking tot technologische ontwikkelingen.
We zetten deze technologieën actief in en
stellen onze expertise ter beschikking aan
de gebruikers.

STRATEGIEKAART
KLEUR MEE DE TOEKOMST
VAN ’T KLAVERTJE...

7: Als dynamische organisatie gaan we voor
vernieuwing. We willen creatief denken met
de neus naar de toekomst. We durven nieuwe uitdagingen aan en laten dat ook zien
aan de buitenwereld.

8: We behouden onze platte organisatiestructuur en de autonomie van de afdelingen, ook wanneer we als organisatie
groeien. We werken aan een grote betrokkenheid en behouden een lage drempel tussen directie, personeel en gebruikers.

9: We zijn binnen Limburg gekend voor onze
expertise rond NAH. Zowel personen met
NAH als organisaties kunnen bij ons terecht.
We breiden onze deskundigheid uit en delen
die met anderen.

10: We werken aan een betere mobiliteit
voor onze gebruikers. We zoeken naar oplossingen op maat. Het vervoer is betaalbaar,
veilig en efficiënt georganiseerd.

WAAR GAAN WE VOOR?
ONZE DOELSTELLINGEN

WAAR STAAT DIENSTENCENTRUM
’T KLAVERTJE VOOR?
Wij bieden levenslange ondersteuning aan
volwassen personen met een fysieke beperking en/of NAH; met als doel een zo
goed mogelijke levenskwaliteit op alle aspecten van het leven. We vertrekken vanuit
de persoon en laten de regie zoveel als
mogelijk in eigen handen. Onze zorg is hartelijk, warm en persoonlijk.

We zijn sterk in huiselijke woonopvang en
bieden een ruim aanbod aan dagbesteding en werk. We stimuleren gebruikers om hun talenten te ontwikkelen en
bieden veel inspraak, zowel individueel als
in groep. We zoeken mee naar vrijwilligers,
zij geven extra kleur aan het leven.

Het personeel is betrokken en communiceert op een open manier. De teams zijn
een goede mix van talent, ervaring en cultuur. Ze hebben een grote autonomie, maken gebruik van elkaars talenten en spelen
in op de vragen van de gebruikers. Het personeel is deskundig. We stimuleren verdere
individuele ontwikkeling door middel van
coaching en vorming. We houden rekening
met de fysieke en psychische gezondheid
en het evenwicht tussen werk en privéleven.
Binnen de snel veranderende omgeving zijn
wij een betrouwbare én dynamische organisatie. We staan voor een vlotte en creatieve
aanpak. We hebben veel aandacht voor
een goede communicatie met alle betrokkenen. We maken actief deel uit van
het netwerk vzw Stijn.

1: We gaan actief aan de slag met de
t oe neme nde
v r age n
na ar
vrijetijdsbesteding. We breiden ons eigen vrijetijdsaanbod uit en we ondersteunen de gebruikers bij externe vrijetijdsbesteding.

2: We blijven inzetten op kwaliteit van leven
van de gebruikers, door levenslang warme
zorg te bieden. We stemmen onze organisatie af op de vragen van de gebruikers.
3: We werken aan een goede vrijwilligerswerking. Vrijwilligers betekenen veel voor
gebruikers en bij steunacties.

