Identiteit
HOE GEVEN WE VORM AAN ONZE IDENTITEIT?
Gericht op de cliënt

• We bieden geestelijke zorg aan iedere cliënt die dat wenst.
Ook in de thuiszorg.

• We ondersteunen cliënten om voor anderen van betekenis
te blijven in kleine dingen.

• We werken samen met de lokale kerken via weeksluitingen,
avondmaalsvieringen, identiteitsraden, de Raad van
Participanten en vrijwilligers vanuit de lokale kerken.
Voor hen bieden wij kennisoverdracht door bijvoorbeeld
open lezingen.

• We bieden warme (palliatieve) zorg en zien kwetsbare
mensen vanuit onze geloofsovertuiging en ons medischethisch beleid als kostbaar en waardevol tot het einde.

Kracht

Ambitie

Nabij zijn. Gericht op betekenisvol leven voor cliënten.
Wij doen dat door mee te lopen op het laatste stuk van hun
levensweg en te ondersteunen daar waar mogelijk is.

WZU Veluwe is een voorbeeld van christelijke zorg.
Verbonden met de lokale gemeenschap. Een samenspel
van cliënten, mantelzorgers, medewerkers, vrijwilligers
en kerken.

Waarin wij geloven

Onze kernwaarden

• Samen zetten we onze talenten in voor een warme

gemeenschap waarin cliënten zich geborgen voelen in een
herkenbare christelijke leefomgeving. Zondagen en
feestdagen zijn voor ons bijzondere dagen.

• We gaan open en vrijmoedig met elkaar in gesprek over
wat ons bezielt en van waaruit we leven.
Gericht op de medewerker

• We bieden een luisterend oor en indien gewenst bedrijfspastoraat wanneer medewerkers met zorgen lopen waar werk
en privé elkaar raken, of zoeken naar een gezonde balans.

• We stimuleren alle medewerkers hun talenten te ontwikkelen.
Verpleegkundigen en verzorgenden hebben een
persoonlijk opleidingsbudget.

• Iedere medewerker is waardevol en uniek. We waarderen

en faciliteren creatief en ondernemend meedenken vanuit
eigen kennis, ervaring en netwerk. Er is ook een VAR
(verpleeg-kundig adviesraad) actief in onze organisatie.

• We helpen medewerkers reflecteren op lastige morele

dilemma’s in de dagelijkse zorgpraktijk en hebben hiervoor
de mogelijkheid van moreel beraad.

• Wanneer medewerkers zelf mantelzorger zijn ondersteunen
we in knellende situaties. Medewerkers kunnen ook een
beroep doen op de casemanagers mantelzorg.

• We gaan open en vrijmoedig met elkaar in gesprek over
wat ons bezielt en drijft in ons werk en leven.

MISSIE EN BELOFTE
DE BIJBEL ALS UITGANGSPUNT
NABIJ IN WELBEVINDEN

• Christelijk betekent voor ons dat wij God liefhebben boven
alles en onze naasten als onszelf.

• God schonk ons redding in zijn Zoon Jezus; zijn
barmhartigheid en mildheid willen we navolgen.

• Door Gods Geest delen we van de liefde die we zelf
ontvangen hebben. Vanuit die liefde geven we inhoud aan
het verlenen van zorg, welzijn en geestelijk welbevinden.

• Wij zien het leven als een geschenk van God, aan Hem
kunnen we ons leven toevertrouwen.

• Wij geloven in lokale christelijke gemeenschappen waaraan
wij ook een bijdrage willen leveren.

Barmhartig
De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is voor ons
een sprekend voorbeeld. Wij willen olie in de wonden doen
van iedereen die dit nodig heeft, voor hen borg staan
en hen veilig laten verblijven.
Ondernemend
De zorg van de toekomst vraagt om eigenaarschap en
ondernemende mensen. Zowel binnen als buiten WZU
Veluwe. We benaderen elk vraagstuk vanuit vertrouwen
en als kans om te laten zien waartoe christelijke zorg in
staat is.
Van betekenis zijn
We willen het gevoel van eigenwaarde van cliënten
versterken. We zoeken creatief naar wegen om voor
elkaar van betekenis te zijn.

