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De Klimroos

WE KUNNEN UW STEUN GEBRUIKEN!

Hebt u vrienden of kennissen die ons willen steu-
nen? Bezorg ons hun gegevens. Wij ontvangen 
hen met een warm hart! 

‘Klimroos... in de kijker’ verschijnt tweemaal per 
jaar en geeft informatie over de werking en over 
de activiteiten binnen De Klimroos.

Uw steun is welkom: 335-0038983-35
BIC BBRUBEBB

IBAN BE57335003898335

Giften van 40,00 euro en meer 
ontvangen fiscaal attest 

aan het begin van het volgende jaar.

V.U. Jos Steensels
p/a Kleine Boemerangstraat 26

3900 Overpelt
☎ 011 34 91 50

klimroos@kli.stijn.be - www.stijn.be

 vzw Stijn: De Klimroos

‘Klimroos ... in de kijker’ - jg. 16 nr. 2

Samen uniek in zorg

Mensgericht werken

Een sterk vertrouwen in de mens staat centraal 
in onze werking. We willen zorggebruikers 
ondersteunen in het vormgeven van hun 
leven volgens hun wensen, hun principes en 
hun waarden. Dit komt kwaliteitsvol leven ten 
goede.  
Vanuit een sterk geloof in een coachende 
leiderschapsstijl, willen we elkaar inspireren en 
motiveren. We investeren in de mens achter 
de collega, in een samenhorigheidsgevoel 
binnen een team. We geloven rotsvast dat 
als ons personeel zich goed voelt in zijn vel, 
binnen een team waar men zich thuis voelt, ze 
betere zorg verlenen.

Ieder met zijn eigen kracht

Samen uniek
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Waarden

De Klimroos streeft naar inspraak en participatie 
door alle betrokkenen (personeel, zorggebruikers, 
netwerk, vrijwilligers, externe partners,…), 
waarbij de communicatie en het handelen van 
eenieder wordt bepaald door een aantal kern-
waarden:

Wie zijn we?

De Klimroos is een dienstencentrum voor 
volwassen personen met een niet-aangeboren 
hersenletsel of fysieke handicap. We bieden 
een divers en flexibel zorgaanbod, dit zowel 
voor dagondersteuning als woonondersteuning. 
Op die manier kan de zorg afgestemd worden 
op de individuele zorgvragen en -noden, en 
indien nodig mee evolueren met de vraag.

Missie en visie

We hebben maar één groot doel: het geluk 
van onze zorggebruikers. Vertrekkend vanuit 
de individuele wensen en noden, realiseren we 
zorg op maat. Overleg met de zorggebruiker en 
het netwerk zijn dan ook noodzakelijk voor een 
goede en vlotte werking.
Kwaliteit van leven wil voor iedereen iets anders 
zeggen. Binnen De Klimroos streven we er naar 
om bij te dragen tot een zo hoog mogelijke 
kwaliteit van leven. We bieden kwaliteitsvolle 
en professionele zorg, in een warme, huiselijke 
sfeer. Vanuit respect voor ieders eigenheid en 
een sterk geloof in mogelijkheden, werken we 
samen met alle betrokken partijen.
We werken sterk samen met de lokale gemeen-
schap, met reguliere diensten en organisaties 
uit te buurt. Die samenwerkingsverbanden zijn 
een hefboom tot integratie in de maatschappij, 
en dus een grote meerwaarde voor onze zorg-
gebruikers.

Cultuur

De eigenheid van De Klimroos komt sterk naar 
voor in volgende manier van werken:

Collectieve mindset

We werken samen aan een gemeenschap-
pelijke opdracht, vanuit een sterke, gedeelde 
visie. Een open communicatie, wat resulteert 
in een sterk samenhorigheidsgevoel over de 
verschillende kleine, zelfsturende afdelingen 
heen.

Innovatie en vernieuwing

We geloven dat ‘omdenken’ en ‘out of the 
box’ goede methodes zijn om te komen tot 
vernieuwende en betere inzichten, om in 
te spelen op de veranderde zorgvragen en 
maatschappelijke context. We onderscheiden 
ons door telkens opnieuw mogelijkheden te 
zien in beperkingen.

Vertrouwen

Hartelijkheid

Respect
Openheid
Integriteit

Professionaliteit
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