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Podium geven aan samenspel

Visie & Missie

Podium geven aan samenspel is de nieuwe strategie van Reinaerde voor 2019 2021. Met elkaar bouwen we aan een betere wereld om ons heen waarin ieder
een rol van betekenis heeft. De vier thema's die hierbij horen zijn: gezien en
gehoord worden, de kracht van samen, werkplezier en waardering en innovatie
als motor.
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Gezien en gehoord worden! - Donne Dijkhorst
Cliëntvertrouwenspersoon
Wet zorg en dwang bij
Reinaerde

Donne maakt muziek en werkt als kunstenaar bij Reinaerde. Hij toont zijn kunst en zijn muziek graag aan
het publiek.
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Werkplezier en waardering! - Jan Deurloo
Jan Deurloo is zanger van een band én werkt als begeleider bij Reinaerde Eilandsteede. "Dat iedereen
zijn eigen talent kan inzetten, dat vind ik het leukst om te merken", vertelt Jan. Dat ziet hij in zijn band,
maar zeker ook in zijn werk. - Jan Deurloo

Innovatie als motor! - Marcel Fluitman
Marcel Fluitman is wethouder in Zeist. "Ik houd van snelheid en daadkracht zodat je dingen voor elkaar
krijgt". Voor de gemeente is het van belang dat iedereen mag en kan meedoen. De samenwerking van
het Kunstenhuis met Reinaerde is een mooi voorbeeld van vraag en aanbod die simpel bij elkaar komen.

De kracht van Samen! - Ella van Lingen
Bestuurder Ella van Lingen ontmoet veel mensen. Ze ziet steeds weer hoe belangrijk relaties en
samenwerkingen zijn. Hoe nieuwe mogelijkheden ontstaan. 'Zo wordt de wereld een beetje mooier,
beter'.
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