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 Pieter dat ben jij!

  Wij zijn Pieter van Foreest. Wij bieden (complexe) zorg, 
ondersteuning en behandeling aan ouderen. Of ze nu thuis wonen 
of in een van de huizen van Pieter van Foreest. Onze missie is 
cliënten van betekenis te laten zijn. 

 Dat betekent dat we aansluiten bij de eigenheid van onze cliënten. 
   Bij hun persoonlijke wensen en gebruiken, zodat zij ervaren dat ze 

er bij Pieter van Foreest écht toe doen.

  Wij willen boven verwachting presteren. Dat betekent dat we 
willen werken volgens de laatste inzichten en hierin voorop willen 
lopen. Wij zetten in op een unieke samenwerking tussen cliënten, 
hun netwerken, vrijwilligers en professionals. 

  Wij geloven dat wij samen met hen kunnen zorgen voor een zo 
groot mogelijke kwaliteit van leven van de cliënt.

 
 Dit is wat wij verstaan onder excellente zorg en ondersteuning.



 Wij zijn Pieter van Foreest Thuis 

  Wij vinden dat het blijven genieten van de kleine dingen van het 
leven belangrijk is. Als u beperkingen krijgt willen wij er voor zorgen 
dat dit genieten zo lang mogelijk bereikbaar blijft. Wij geloven dat 
u deze kwaliteit van leven het beste vindt in uw vertrouwde, veilige 
omgeving. Thuis.

  Thuis is de plek waar de zorg niet de regie overneemt, maar waar 
de zorg in dienst staat van het kleine genieten, van de dag zoals 
u ‘m graag wilt leven.

  Wij snappen dat dit voor iedereen anders is. Onze mensen zijn 
bevlogen en willen in alles boven verwachting presteren. De 
gewone dingen, ongewoon goed doen. Wij zijn pas tevreden als 
onze klanten thuis tevreden zijn.

  Elk moment vraagt andere zorg of aandacht. Maar altijd is het 
onmiskenbaar ‘Pieter van Foreest’. Iedereen heeft hierin zijn eigen 
specialisme, met altijd hetzelfde doel. Wij gaan samen op zoek 
naar de best mogelijke oplossing.

  Dat doen we door eenvoudig bereikbaar te zijn, snel te leveren, 
keuze te bieden, flexibel te zijn en bovenal professionele zorg te 
leveren. Wij bieden ondersteuning en leveren maatwerk.

  Wij zijn een grote organisatie, maar zonder groot aan te voelen. 
Want de mensen die nodig zijn, zijn altijd dichtbij.

 Wij zijn Pieter van Foreest Thuis.

 Wij zijn Pieter van Foreest Bedrijfsvoering 

  Wij ondersteunen, adviseren en faciliteren de medewerkers, teams 
en het management van de divisies Wonen, Zorg en Behandeling 
en Thuis zodat zij maximaal in staat worden gesteld excellente 
zorg en ondersteuning te bieden. 

  Wij zijn een kritische en betrouwbare partner die in mogelijkheden 
denkt. We adviseren en faciliteren op vraag, maar zijn ook proactief 
en oplossingsgericht. Wij begrijpen dat het juist van grote waarde 
kan zijn wanneer we impliciete behoeftes bloot leggen en zaken 
signaleren. 

  We werken als partners samen en bevorderen eigenaarschap,  
autonomie en resultaatgerichtheid. We realiseren ons dat er 
een spanningsveld kan bestaan tussen diverse belangen. Een 
zorgvuldige afweging van belangen en invalshoeken is dan van 
belang. Wij geloven dat expertise en een dialoog leiden tot de 
beste gezamenlijke keuzes voor Pieter van Foreest. 

  Wij onderscheiden ons door onze flexibele, inspirerende en 
multidisciplinaire aanpak. Wij luisteren oprecht en zoeken altijd 
naar de vraag achter de vraag. 

  Om onze rol in te kunnen vullen beschikken we over gedegen 
vakinhoudelijke kennis. We kennen de ontwikkelingen, signaleren 
trends en werken samen aan oplossingen die bijdragen aan de 
kwaliteit van leven van bewoners en klanten. Want wij weten dat 
het daar uiteindelijk om draait.

  Samen werken we aan een toekomstbestendige organisatie die 
wendbaar is en tijdig anticipeert op veranderingen.

 

 Wij zijn Pieter van Foreest Bedrijfsvoering.

 Wij zijn Pieter van Foreest Wonen, Zorg & Behandeling 

  Wij zijn er voor u, als u kwetsbaar en afhankelijk wordt en het 
thuis niet meer redt.

  Voor ons staat de kwaliteit van uw leven altijd voorop. U bepaalt 
wat belangrijk is en wat bijdraagt aan uw welbevinden. Want, 
iedereen is uniek.

  Door u écht te leren kennen, goed te kijken, te luisteren naar uw 
ervaringen en kennis van het leven, kunnen we aansluiten bij uw 
gewoontes en behoeften. Zo kunnen we van betekenis zijn en uw 
verwachtingen overtreffen.

  Wij geloven in het bieden van keuze. Zo kunt u bij ons kiezen 
voor een huis dat bij u past en bieden we ook keuzes aan in onze 
dienstverlening.

  Wij realiseren ons dat we de unieke rol van uw familie en 
naasten nooit kunnen innemen. Zij zijn een belangrijke bron van 
betekenisvol contact. Daarom onderscheiden we ons door onze 
dialoog en samenwerking met hen.

  Wij geloven dat iedereen de behoefte heeft regie te houden over 
het eigen leven. Ook als u kwetsbaar en afhankelijk wordt, zoeken 
we samen met uw familie en naasten altijd naar wegen om dit te 
realiseren.

  Een ding is zeker. U mag vertrouwen op onze professionele zorg, 
behandeling en ondersteuning. Op onze medewerkers en vele 
vrijwilligers, die iedere dag het verschil willen maken.

  Samen zorgen we ervoor, dat ons huis voor u zo thuis als mogelijk 
wordt.

 Wij zijn Pieter van Foreest Wonen, Zorg & Behandeling.


