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De wereld is een dorp, en wij ook.

In de toekomst verwelkomen we ook andere
doelgroepen en partners, nieuwe initiatieven en
woonvormen* in ons midden, op ons domein in
Gierle en daarbuiten.
We kijken dus ook met open blik naar fase 5 van
Masterplan Wonen. We willen de wereld
dichterbij brengen, én onszelf in de wereld
zetten.

tie f m e
tz
or
g

Als werknemers van Het GielsBos willen we
creatief en ondernemend zijn.
We denken voortdurend na over wat we doen en
aanbieden. De behoeften van onze cliënten
veranderen en wij zijn daar klaar voor.
We vinden voor ieder potje een deksel.
We denken dan aan woorden als divers,
toegankelijk, kwalitatief, gespecialiseerd,
persoonlijk…

* we denken bv. aan ouderenzorg of kinderopvang, enz.
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Onze afvalberg kan ook nog kleiner.
En niet onbelangrijk: we dragen zorg voor de
natuur en de bossen die ons omringen, zodat
mens en dier er optimaal van kunnen genieten.
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We gebruiken onze infrastructuur ten volle om
allerlei activiteiten en samenwerkingen te
organiseren of ontvangen.

De natuur en het klimaat liggen ons nauw
aan het hart. We dragen ons steentje bij door in
te zetten op energiezuinige infrastructuur
en hernieuwbare energie.
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Samenwerken met partners zoals lokale
besturen en culturele centra brengt een
nieuwe dynamiek teweeg: uitwisseling met
andere mensen en groepen in de samenleving,
waar onze cliënten vandaag nog (te) weinig
contact mee hebben.
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We zorgen ervoor dat werken in
Het GielsBos uitdagend interessant is,
zodat we de sterkste kandidaten aantrekken
én onze uitstekende medewerkers prikkelen en
motiveren.

We kunnen nog baat halen bij
vereenvoudiging van processen
en op die manier vlotter en makkelijker
samenwerken.

Hier is gerichte aandacht voor nodig:
we schakelen bv. digitale hulpmiddelen in en
zoeken naar schaalvoordelen.
Zo gaan we optimaal en spaarzaam om met onze
middelen en houden we de kwaliteit
van onze diensten betaalbaar.

Samen dragen we zorg voor tevreden
en gezonde collega’s.
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Levenskwaliteit is en blijft dé norm voor
de zorg van de toekomst.
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We hebben expertise en slimme samenwerkingen
nodig, en investeren hier bewust in.

Enerzijds hebben onze teams en medewerkers
ruime vrijheid en autonomie, en anderzijds
ervaren ze voldoende richtlijnen en invulling om
veilig en gestructureerd te kunnen werken.
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We zoeken dus actief partners op die
ons voeden met de laatste inzichten en kennis.
Zo brengen we een stevig verankerde,
hedendaagse visie op zorg in praktijk.

We ontwikkelen een kwaliteitskader dat
het ideale evenwicht opzoekt tussen
autonomie en regelgeving.
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We zijn ambitieus, en willen trekkers zijn in
vernieuwende zorg.
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Omdat werken aangenaam en verrijkend
moet zijn, omringen we ons met gedreven
en professionele mensen.
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Strategische doelstellingen 2019-2025
we durven het anders te doen
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