Ik zie een dorp
waar we samen leven
Elkaar zien zonder voortdurend te bekijken

anno 1969

Waarmee we in ons handelen rekening
houden:

Leven, laten leven, omzien

Het aantal mensen met een zorgvraag
neemt door vergrijzing onvermijdelijk toe

In dat dorp zorgen we voor elkaar
Wanneer het nodig is dan verlenen we zorg
Beroepsmatig net zo goed als door de bakker, hovenier of
boekhouder
We helpen elkaar
We doen wat nodig, passend en zinvol is

Voor inwoners van Bathmen en de omliggende kernen met
een zorg- en ondersteuningsbehoefte
De primaire doelgroepen zijn psychogeriatrische
en somatische zorgvragers

Aan hen willen we zorg verlenen die
past bij wat zij kunnen, willen en nodig
hebben
Het aantal beschikbare zorgverleners en
de benodigde publieke bekostiging is
vermoedelijk ontoereikend om te blijven
doen wat we gewend zijn
Een natuurlijk klimaat dat verandert en
vraagt om aanpassing en verduurzaming
Toenemende tekorten aan geschikte en
betaalbare woningen
Techniek die het ondenkbare mogelijk
kan maken, maar niet zaligmakend is

Vriendelijk

Dichtbij

Praktisch

Lief zijn voor de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben is net zo belangrijk
als aardig zijn voor de mensen die als
professional of vrijwilliger zorg en ondersteuning verlenen.

Samenwerken is een middel om zorg- en
ondersteuning eﬀectief, eenvoudig en
hoogstaand te organiseren. ’t Dijkhuis helpt
mee aan het uitvoeren van de dorpsvisie van
Bathmen en de regiovisie in Salland van de
gezamenlijke zorgaanbieders, gemeenten
en (regionale) zorgverzekeraar ENO en
Zorgkantoor Midden IJssel.

Praktisch is wat concreet gedaan gaat worden
en waarmee ’t Dijkhuis lokaal, regionaal of
landelijk het verschil weet te maken.

Cliënt en mantelzorger
Maximale vrijheid in veiligheid voor cliënten
Interesse in, dialoog met en begrip voor
de cliënt om naar behoefte te handelen
In ’t Dijkhuis en daaromheen vindt
ontmoeting plaats.
Cliënten verkeren in een open en veilige
leefomgeving die past bij hun individuele
kenmerken en omstandigheden
Kennen de gemeenschap en onderhouden
contacten zodat tijdig passende hulp aan
zorgvragers kan worden geboden
Wonen in ’t Dijkhuis is beschikbaar
voor zorgvragers die (tijdelijk) niet thuis
kunnen wonen
Medewerker en vrijwilliger
Goed werkgeverschap:
• maatwerk volgens het principe van
‘ja, tenzij’ en waarbij ‘nee’ ook een
antwoord is
• in overleg
• actieve, invoelende en initiatiefrijke medewerkers en vrijwilligers: Dijkkrachten

Nieuwe medewerkers hebben niet noodzakelijkerwijs een zorgachtergrond en volgen
een opleiding op maat: wat moet je weten
om je werk goed te kunnen doen?
Loyaal en betrouwbaar werkgeverschap
door duidelijk, voorspelbaar en ﬂexibel te
zijn
Diﬀerentiatie van taken en verantwoordelijkheden zodat schaarse kennis en
expertise beter benut kunnen worden
Ondersteunen van persoonlijke en
professionele ontwikkeling
Organisatie
Wonen en leven
Iedereen wordt gastvrij, vriendelijk en
behulpzaam ontvangen
De woon- en leefomgeving zijn verzorgd,
gezellig en gemoedelijk
Moderniseren van de huisvesting
Passende huisvesting, zoals aanleun- of
zorgwoningen, tot stand brengen binnen en
samen met Bathmen

Duurzaamheid
Streven naar circulariteit volgens het
principe van ‘geen verspilling tenzij’
Er worden biologisch afbreekbare
producten toegepast
Van leveranciers wordt verlangd
producten te leveren met minimale en
herbruikbare verpakkingsmaterialen
Het menu voorziet in een aanbod vlees,
vis of vegetarisch alternatief. Vlees en vis
voldoen altijd aan de hoogste eisen van
dierenwelzijn
Technologie
Toepassen van concrete (zorg)technologie om het leven van zorgvragers te
veraangenamen en het werk van zorgverleners te verlichten. Hierbij worden
de onafhankelijkheid ten opzichte van
invloedrijke leveranciers en de risico’s die
met digitalisering samenhangen bewaakt
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