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Bij Daelzicht word je gezien. Wie ben je? Wat 

wil je? Bij Daelzicht willen we je écht leren ken-

nen. Omdat we benieuwd zijn naar jou als mens, 

en om je zo goed mogelijk te kunnen helpen een 

fijn leven te leiden. Wat jij wilt, kunt en nodig 

hebt proberen we elke dag opnieuw te realise-

ren. Samen met iedereen die belangrijk voor je 

is zoals je ouders, broers, zussen en andere fami-

lieleden. Want we willen vooral dat je gezien en 

gehoord wordt. Daar zetten we ons met hart en 

ziel voor in.

04

Daar word 
je gezien

In onze nieuwe strategie gaan we nog meer 

uit van de kracht van ons brede zorgaanbod. We 

gaan beschermd wonen, wonen in de wijk, en 

ondersteuning thuis nog beter met elkaar verbin-

den, zodat we met je mee kunnen veranderen als 

jouw zorgvraag verandert. Bij Daelzicht kun je 

jezelf zijn, als persoon groeien, gelukkig ouder 

worden en rekenen op hulp en steun als het even 

wat minder gaat. 

Het doel blijft hetzelfde, namelijk dat we jou zo 

goed mogelijk ondersteunen een prettig leven te 

leiden. Maar de manier waarop we die zorg orga-

niseren zal wel veranderen.
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Daelzicht-

teams
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De medewerkers die jou ondersteunen verken-
nen elke dag met jou en je naasten wat er no-
dig is. 

Daarvoor is het nodig dat onze medewerkers 

meer zelf kunnen bepalen om bijvoorbeeld snel 

te kunnen inspelen op vragen. Daar gaan we 

samen afspraken over maken, want dat werkt 

natuurlijk niet zomaar. Dat levert niet alleen 

goede zorg op, maar heeft ook als voordeel dat 

we sneller kunnen inspelen op veranderingen. 

Het maakt ons toekomstbestendig.
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Doelgroepen
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Wat gaan we voor je doen?

Mensen met een verstandelijke beperking 
 We blijven goede zorg bieden en investeren  

 in de ontwikkeling van onze medewerkers. 

Mensen met een ernstig meervoudige beperking 
 We blijven goede zorg bieden en investeren  

 in de ontwikkeling van onze medewerkers.

Mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag
 Deze zorg en ondersteuning is een kracht  

 van Daelzicht, en dat gaan we verder   

 uitbreiden op het gebied van:

 >  Kennis van medewerkers vergroten

 >  Huisvesting
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Mensen met een licht verstandelijke beperking 
 We zien een toename van deze doelgroep.

 De zorgvraag kan zich bevinden op het snij- 

 vlak van geestelijke gezondheidszorg (ggz) 

 en verstandelijke gehandicaptenzorg (vg).

 Vanuit onze maatschappelijke verantwoorde- 

 lijkheid willen we hierin ondersteunen:

 >   Kennis van onze medewerkers vergroten

 >   Strategische samenwerkingen verkennen

Ouderen
 We blijven goede zorg leveren voor cliënten  

 van een hogere leeftijd. 

 Het doel: een fijne ‘oude dag’.

 We gaan onze expertise doorontwikkelen.
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Kind, Jeugd en Gezin 
 De komende jaren gaan we het aanbod 

 voor Kind, Jeugd en Gezin beter met elkaar  

 verbinden. Hierdoor kunnen we nog beter 

 inspelen op de zorgvraag. De eerste stap is  

 het ontwikkelen van een nieuwe visie op  

 Kind, Jeugd en Gezin.

 Crisisopvang gaan we anders organiseren:

 >  Preventieve aanpak: aandacht voor 

   ambulante zorg 

 >  Crisisopvang organiseren in Heel en

   Koningslust

 >  Afbouw crisisopvang ‘t Raayke
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Wonen
 Een divers woonaanbod dat nog beter aan- 

 sluit op de zorgbehoefte.

 Vrije tijd is belangrijk. Daar geven we invul- 

 ling aan. 

Ambulant
 Medewerkers van Ambulant zijn zelfstandig  

 en professioneel. We gaan hen meer in  

 verbinding brengen met andere medewerkers.

 Kracht van het netwerk meer inzetten.
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Producten
Dagbesteding 
  We zorgen voor een goed en gevarieerd dag- 

 bestedingsaanbod.

 We ontwikkelen een visie op Dagbesteding. 

 Als Daelzicht geen passende dagbesteding  

 heeft, zullen we samenwerken met partners  

 om dit te organiseren.
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Randvoor-

waarden
Wat is nodig om onze 

doelen te bereiken?

Daelzicht-teams 
eigenaarschap

Leidinggevend kader
passend bij Daelzicht-teams

Zorgbemiddeling
optimale cliëntbemiddeling

Vastgoed 
passend en duurzaam

Financiën 
gezond

HR (personeelszaken)
tevreden, professionele 

medewerkers

Informatisering 
up-to-date
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Heerbaan 17

6097 AV Heel

0475 577777
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www.daelzicht.nl
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