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Onze Visie
Wij zijn Pieter van Foreest

Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Het leven leiden dat 
je zelf wilt. Gelukkig zijn zoals je daar zelf of samen naar streeft. 
Dat is de grootste rijkdom voor mensen. Oók als je hulp en ondersteuning 
nodig hebt.

Het leven en het welbevinden van onze cliënten, zoals zij zelf willen. 
Dáár staan we voor. Of je nu thuis woont of bij Pieter van Foreest, wij 
zorgen voor dé ondersteuning om dit te kunnen realiseren, zonder 
dat wij je leven overnemen.

Daarvoor werken we samen. Want alleen samen met de cliënt, familie, 
mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, buurtgenoten en samenwerkings-
partners kunnen we hét verschil maken. We zijn altijd met elkaar 
verbonden. Eén team om nieuwe ideeën te bedenken, te ontwikkelen en 
vooral gewoon te doen. Dat kunnen we. Samen bouwen. Steeds beter.

Wij willen de gewone dingen boven verwachting goed doen. 
Dat zit ‘m vaak in iets kleins. De beleving. Hoe je contact maakt. 
Hoe je iets doet en hoe je overkomt in je dagelijkse werk. 
Daar hebben wij continu aandacht voor.

We bieden ruimte. Ruimte om te onderzoeken, te leren, te proberen en 
steeds verder te verbeteren. Ruimte voor nieuwe initiatieven. En dat kan 
overal beginnen. Met kleine stapjes in een omgeving waar iedereen 
zichzelf kan zijn.

Dat willen wij mogelijk maken, daar doen we alles voor. 
Met z’n allen. En met iedereen die meedoet. 
Zo zien we ’t. Zo doen we ‘t.
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Samen
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Boven Verwachting



Samen in vertrouwen 
ontwikkelen, onze mensen op #1 
Pieter van Foreest is er voor kwetsbare ouderen in de regio
Bij Pieter van Foreest staan mensen op nummer 1. De cliënten waar we voor 
zorgen, hun naasten, de collega’s, vrijwilligers en samenwerkingspartners. 
Samen met alle betrokkenen maken we de zorg en ondersteuning mogelijk. 
Het zorglandschap verandert. Wij veranderen mee. Ouderen wonen langer 
zelfstandig thuis. Daar willen wij hen zoveel mogelijk in ondersteunen, 
door te kijken naar wat de cliënt nog zelf kan en wat de mogelijkheden zijn. 
Dit doen we vanuit positieve gezondheid en welbevinden. We omarmen 
innovaties die hierbij ondersteunen. Samen met het netwerk zorgen we voor 
de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats. We onderzoeken 
woonzorgconcepten en werken nauw samen met onder andere 
woningbouwcoöperaties, gemeenten, zorgverzekeraars en andere financiers. 

Pieter van Foreest is een aantrekkelijke werkgever
Er is een grote druk op de arbeidsmarkt. We willen een aantrekkelijke 
werkgever zijn en blijven.  We bieden onze teams en zorgprofessionals ruimte 
voor ontwikkelen en vernieuwen. Ondersteund door een coachende manier 
van leidinggeven kunnen collega’s hun carrièrepad verbreden met o.a. 
leerlijnen. We investeren in onze collega’s, we werken met plezier samen, 
helpen elkaar en weten elkaar te vinden. We hebben oog voor persoonlijke 
groei en balans tussen werk, privé en werkplezier. Samen vormen we een 
lerend netwerk en zien we mogelijkheden voor verbetering. 
Samen zijn we één Pieter.

Pieter van Foreest is initiatiefnemer als netwerkorganisatie
We nemen initiatief als netwerkorganisatie en werken samen met onze 
externe partners. We stellen ons open op zodat we optimaal met elkaar 
kunnen werken en verbonden blijven. We leren over ontwikkelingen in de 
zorg op het gebied van processen en techniek en passen deze toe. 
Niet alleen voor betere zorg, maar ook voor slimmere zorg voor nu én in de 
toekomst. Samen maken we hét verschil. Zo bouwen we aan een sterke en 
wendbare organisatie die er is voor cliënten, hun naasten, collega’s, 
vrijwilligers en samenwerkingspartners.
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