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Onze visie

Onze missie

Onze rol in de dienstverlening aan
mensen met een beperking is door
de jaren heen ontwikkeld. Van
‘beschermen tegen de buitenwereld’
naar ‘aanmoedigen om actief deel
te nemen aan de samenleving’.
De huidige tijd vraagt weer een
andere rol. We vinden het belangrijk
dat ieder mens gezien en gehoord
wordt. We gaan uit van de talenten
en mogelijkheden van mensen.
Of je nu medewerker of cliënt bent:
ieder mens is van betekenis voor
een ander. Wij realiseren ons dat
we een bescheiden deel uitmaken
van het leven van mensen met
een beperking. Wij willen dat zij
de ondersteuning krijgen die het
beste bij hen past. Daarom bouwen
we bij voorkeur samen met anderen
aan verbindingen en oplossingen
die langdurig waarde toevoegen
aan hun leven. Wij vinden het ok
om dan een stap terug te doen.
Wij weten waar we zelf goed in
zijn en wat anderen beter kunnen.
Wij noemen dit podium geven aan
samenspel. Zo zetten we de toon voor
een betere wereld. In het groot en in
het klein.

Met elkaar bouwen wij aan een
betere wereld om ons heen waarin
ieder een rol van betekenis heeft.

Onze kernwaarden
• Professioneel
• Omgevingsbewust
• Duurzaam

Wat gebeurt er
om ons heen?
Mensen worden ouder. De vraag naar
zorg, begeleiding en behandeling
neemt toe. De arbeidsmarkt staat
onder druk en grondstoffen raken op.
We zien ook dat de menselijke maat
belangrijker wordt. Toegankelijke,
open gemeenschappen helpen
daarbij. Talent en motivatie zijn
sterke bronnen voor veerkracht.
Technologie en digitalisering nemen
toe. Leven en wonen zijn op veel
verschillende manieren mogelijk.

De vier hoofdlijnen
• Gezien en gehoord worden
• De kracht van samen
• Werkplezier en waardering
• Innovatie als motor

DE LIGHTBENDE, DE HEAVYBENDE EN DE WENDEBENDE ZIJN MUZIEKBANDS DOOR EN VOOR MENSEN MET EEN MEERVOUDIGE BEPERKING
OP DE HEIJGRAEFF IN WOUDENBERG. TINO DE JONG SPEELT VOOR.

Gezien en gehoord worden
Wij horen, zien en waarderen elkaar, elke dag. Iedere
cliënt stemt zijn of haar ondersteuning af samen met
familie en begeleider of behandelaar. In een betere
wereld gaan we gelijkwaardig met elkaar om.
Tommy Vesters werkt bij Fort WKU. Hij wil
graag zelfstandig leren reizen. Dan is hij niet
meer afhankelijk van anderen.
Daar waar we van betekenis kunnen zijn,
ondersteunen wij mensen met een beperking.
We nemen plaats in de kring om een cliënt
als we hem of haar daar ook daadwerkelijk
mee verder helpen.

DJ ALEX KONING VERZORGT DE WEKELIJKSE DISCO OP DENNENDAL IN ZEIST.

Steeds meer mensen met een beperking kiezen voor
Reinaerde. Zij kiezen voor ons vanwege de kwaliteit
van onze begeleiding en behandeling. Nu en in de
toekomst kunnen zij op ons rekenen.

Financieringsbronnen

Aantal cliënten: 3600

90% Wlz

53% Wlz

5% Jeugdwet

15% Jeugdwet

2% Wmo

7% Zorgverzekeringswet

3% Overig

12% Wmo
13% Overig

MIKE MARCHAL SPEELT OP ZIJN KAMER BASGITAAR
VOOR BEGELEIDER JOLIEN VAN DER MEIJ.
DONNE DIJKHORST, HENDRIK BRION, JESSICA MAGNIN EN REIN HILDEBRAND
MAKEN SAMEN MUZIEK IN ATELIERS DE WIJDE DOELEN IN UTRECHT.

De kracht van samen
We zijn in elke gemeente betrokken en werken
nauw samen met andere zorgverleners, organisaties
en bedrijven. We organiseren het werk lokaal
en dicht bij de cliënt. In samenspel met anderen.
Door basisprocessen te standaardiseren
kunnen teams meer tijd besteden aan cliënten.
Waar nodig kunnen teams gebruikmaken van
gemeenschappelijke kennis en advies.

‘Samenspel geeft energie.
Je hebt er niet altijd grip op. Je maakt deel uit van
het samenspel. Het swingt. Actie en reactie. Vaak
verrassend, soms valt het tegen. Nooit saai.Er is
niets leuker dan samen tot iets komen.’
Jacques Visser, regiomanager

Met cliënten en lokale partners bouwen we
aan nieuwe vormen van wonen en werken.
We werken aan preventie en dragen eraan
bij dat mensen zolang mogelijk thuis kunnen wonen.
Bijvoorbeeld door ambulante begeleiding.

LEWIS PARRINGTON – STACK HOUDT ERVAN OM TE RAPPEN VOOR EN MET ZIJN COLLEGA’S: RUTH VAN DER NEUT, DANIËL SCHEURINK, ELISE VAN DER SANDEN EN ESRA DEGIRMENCI.

Werkplezier en waardering
We leveren met plezier en vanuit wederzijds
vertrouwen een bijdrage aan het dagelijks leven
van mensen met een beperking. Wij zijn goed
in diagnostiek, behandeling en methodische
begeleiding.
We reﬂecteren en leren continu. De focus
ligt op verbeteren, veranderen en vernieuwen.
We zijn onderdeel van de ontwikkelingen in de
wereld. Dat is merkbaar in onze professionele
groei.
Als werkgever positioneren wij ons onderscheidend in het realiseren van uitdagend en
veilig werk passend bij het individuele leven
van de medewerker.

RICHARD YILDIZ EN COLLEGA’S MAKEN THEATER BIJ THEATER TOTAAL IN NIEUWEGEIN.
KINDEREN VAN KINDERDAGCENTRUM SKIPPY
BELEVEN DE MUZIEK VAN MARIE CHRISTIEN OVERDULVE , MUZIEKTHERAPEUT.

Innovatie als motor
Reinaerde is wendbaar en speelt in op veranderende
omstandigheden. Wij zijn in de provincie Utrecht
sterk in dagbesteding voor jong en oud, ambulante
dienstverlening, logeren en wonen met begeleiding.
Met nieuwe vormen van samenwerking richten
we ons op duurzame dienstverlening. Ook creëren
we samenspel tussen mens en techniek. Dat doen
we samen met partners. Zo geven we vorm aan
innovatie.
We voelen ons aangesproken op onze
verantwoordelijkheid voor de toekomst. Wij spannen
ons in voor een betere wereld, in het groot en in het
klein. Waarin ook generaties na ons verder kunnen
bouwen op inzichten en ervaringen van nu.

Muziek en de koers
Bij het maken van de koers hebben we ook
geluisterd en gekeken naar inspiratie uit de wereld
van het theater, de muziek en de beeldende kunst:
• Bloemen zijn rood door Gerard van Maasakkers
• Embraceble you door Bill Frisell
• Voor alles bang geweest van Joost Zwagerman
• Mens, Hoe ben je mens door Wende Snijders
• Footprints in the Sand van Leona Lewis gedanst
door theatergroep Attraction

“Waar woorden tekort schieten,
spreekt de muziek”
Hans Christian Andersen

Muziek is een van onze inspiratiebronnen.
Samenspel speelt daarin een belangrijke rol.
Muziek helpt ons onze doelen te realiseren.
Muziek kan alle mensen raken. Van luisteren
naar een gitaar tot zelf meedoen in een orkest.

“Ik ga er graag op uit. Ik wil onder de
mensen zijn en zien wat er in de stad
gebeurt of een concert bezoeken.
Gewoon als ik er zin in heb, met de
bus of met de tram en niet alleen
met de regiotaxi voor gehandicapten.
En dan wil ik de artiesten ook kunnen
zien. Onze stem, de stem van de
cliënten van Reinaerde, mag nog
beter klinken in de samenleving.
Want het is bijvoorbeeld best jammer
dat je vanwege brandveiligheid
met maximaal twee rolstoelers
tegelijk in een bioscoopzaal mag
zijn. Rolstoelkaarten voor concerten
zijn om die reden ook heel snel
uitverkocht.
Het sociale contact staat onder druk.
Dat merk je overal. Mensen zoeken
hun buren minder snel op. Zelf doe
ik dat wel. Laatst bracht ik een zieke
buurvrouw een maaltijd macaroni. Ze
was verbaasd over mijn zorgzaamheid. Voor mij hoort omzien naar
elkaar erbij. Daar ben je mens voor.
Het is goed als wij meer open zijn
en laten zien wat de zorg, zorgen
en verzorgd worden eigenlijk
inhoudt. Het hele plaatje. Dus niet
alleen de leuke dingen zoals je nu

JACQUELINE BIJ EEN VOORSTELLING VAN SPINVIS.

Ik wil zien wat er in de stad gebeurt, of een
concert bezoeken

in tv-programma’s ziet. Laat ook
maar zien wat er niet zo ﬁjn is: het
wachten en het afhankelijk zijn.
Ervaar dat maar. Daar leer je van.
Het is ﬁjn om niet uit te gaan van
ziekte of beperking, maar van
gezondheid en gedrag. Wat Reinaerde
de komende jaren wil doen. Dat is
veel positiever. Dan kijk je minder
naar wat je belemmert en meer naar
wat er nodig is om lekkerder in je
vel te zitten. Aandacht, gehoord en
gezien worden, samen omzien naar
elkaar. Daar gaat het om.”
Jacqueline Rouwenhorst,
voorzitter Centrale Cliëntenraad
Cliënten

Lees het volledige interview met Jacqueline op www.reinaerde.nl

Wat willen we bereiken?
Gezien en gehoord worden
1. Luisteren naar de cliënt is ons
uitgangspunt.
2. Samenwerkingsrelaties dragen
bij aan maatwerk voor de cliënt.
3. Meer mensen met een
beperking kiezen voor
Reinaerde.
De kracht van samen
1. We delen kennis en organiseren
dienstverlening samen met
partners.
2. We bieden meer dienstverlening
gericht op preventie en zo lang
mogelijk thuis wonen.
3. We bieden toekomstbestendige
en effectieve zorg in een goede
prijs-kwaliteitverhouding.
4. Door standaardisatie creëren we
ruimte voor maatwerk.
Werkplezier en waardering
1. We voelen ons gewaardeerd
en gesteund om regie over het
eigen leven te voeren.
2. Leren en reflecteren dragen
bij aan onze ontwikkeling,
persoonlijk en als team.
3. We hebben een goede reputatie
als werkgever.

Innovatie als motor
1. Gebruik van technologische
hulpmiddelen vergroot
onze mogelijkheden en ons
werkplezier.
2. We realiseren duurzame
oplossingen.
3. Wij vergroten onze kennis
en interesse op het gebied
van technologie en digitale
vaardigheden.

Onze koers in het kort
Met elkaar bouwen
we aan een betere
wereld om ons heen
waarin ieder een rol
van betekenis heeft.
We vinden het belangrijk
goed te luisteren en
contact te hebben met
elkaar.
Wij kiezen er voor
om vooral met anderen
samen te werken.
We werken met
plezier en onderlinge
waardering.
We verbeteren,
vernieuwen
en versterken.

