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De Buurderij Balloo
We creëren met elkaar en voor elkaar perspectief. Het zoveel
mogelijk teruggeven van verantwoordelijke autonomie is ons motto.
Zonder perspectief vermindert de motivatie. Behandelen en/of
begeleiden vraagt om kennis van zaken en om een zorgvuldig
afgestemde samenwerking. De Buurderij staat voor een huiselijk
klimaat waar oog is voor de bewoners.

DE BUURDERIJ
Balloo 94
9458 TD Balloo
www.debuurderij.nl
0592-860444

Missie & Visie
De bewoners staan centraal bij ons. Samen willen we perspectief blijven
creëren. We geven ondersteuning, begeleiding en behandeling aan
kwetsbare mensen. We leren (sociale-) vaardigheden aan zodat de
zelfredzaamheid wordt vergroot.

De Buurderij gaat uit van mogelijkheden van mensen. Wij zijn van mening
dat ieder mens zich moet kunnen ontplooien naar zijn of haar
mogelijkheden. Het creëren van een passend leefklimaat is
ondersteunend aan dat proces.

IN BEWEGING DE KOMENDE JAREN
De Buurderij streeft een huiselijk klimaat na. Bewoners moeten zich
veilig en prettig voelen binnen de context van het behandel- of
begeleidingsklimaat. Rust en structuur is hierin essentieel. We doen dit
door planmatig te werken maar ook door het terrein overzichtelijker en
netter te maken. We zetten hierin acties uit en knappen het geheel stap
voor stap op. De komende jaren investeren we zo in het terrein en het
gebouw.

Leiderschap
Korte lijnen en directe communicatie met ketenpartners, verwijzers en
het netwerk van de bewoners. We zijn hierin proactief en zoveel mogelijk
als wenselijk autonoom. De coach van de bewoner is hierin zoveel
mogelijk leidend aangezien hij of zij ook het meeste contact heeft met
de bewoner en diens systeem.
Waar mogelijk wordt de bewoner verantwoordelijk gemaakt voor zijn
eigen traject en zijn eigen ontwikkeling & perspectief.

De Buurderij faciliteert hierin en draagt zorg voor het versterken van
competenties bij zowel medewerkers als bewoners.

Kernwaarden
We werken voorspelbaar, herkenbaar, methodisch en duidelijk.
Bewoners, medewerkers, verwijzers, netwerk en ketenpartners weten
dat er bij ons het principe van ‘afspraak is afspraak’ wordt gehanteerd.

We vinden persoonlijke aandacht essentieel. Echt contact maken is
hierin de sleutel. Medewerkers plannen naast het informele contact
structureel hun gesprekken. Er is inspraak vanuit de bewoners m.b.t. de
organisatie. We doen het samen binnen de Buurderij.

Strategie & Beleid
De focus ligt de komende jaren op het verbeteren van het procesmatig
werken. Waar mogelijk wordt er gestandaardiseerd, bijvoorbeeld door
vaste formats te hanteren. Het beter scholen van medewerkers en het
versterken van de kwaliteit op diverse fronten binnen de organisatie.
Medewerkers is ons kapitaal…………

De Buurderij verzorgt methodieklessen en faciliteert een ieder om o.a.
aan zijn of haar competenties te werken. Waar nodig wordt de focus
gelegd op kwaliteitsregistratie.

Management
We zijn in control op het gebied van financiën en HRM. De bedbezetting
is op orde. Kwaliteitsprocessen zijn inzichtelijk en opvraagbaar.
Kwartaalcijfers worden op tijd aangeleverd. Investeringen worden
gedaan in het gebouw en op het terrein.
De Buurderij is een hoogwaardig behandel-, woon en
begeleidingscentrum in de regio.

