
Werken met 
passie & plezier

Werkgeversvisie De Lange Wei

Jouw werk draagt bij aan het waarmaken 
van onze belofte aan de cliënten: ‘Zoveel 
mogelijk blijven leven op uw manier’. De 
vier kernwaarden van De Lange Wei zijn het 
hart van onze organisatie: passie, creativi-
teit, fl exibiliteit en verbinding. Dat zien we 
terug in jouw manier van werken.

PASSIE
Jouw passie vormt de basis van onze zorg- en 
dienstverlening. Je hebt het beste over voor de 
medemens. Hiervoor zet je je liefdevol in, met 
hart en ziel. 

CREATIVITEIT
Je denkt in mogelijkheden en oplossingen. Je 
vindt het niet erg om soms af te wijken van de 
gebaande paden, je staat open voor nieuwe 
initiatieven en ontwikkelingen en draagt zelf 
ook ideeën aan. 

FLEXIBILITEIT
Om aan te blijven sluiten bij de persoonlijke 
(zorg)vraag van onze cliënten, pas jij je onder-
steuning aan als de zorgvraag verandert. Je 
kijkt steeds waar het nog beter kan. Hierbij ben 
je kritisch op je eigen werk en dat van anderen 
en wil je leren en verbeteren. 

VERBINDEND
Samen kom je verder! Bij De Lange Wei sta je 
er niet alleen voor. Om goed samen te werken 
maak je verbinding met cliënten, mantelzor-
gers, collega’s en samenwerkingspartners. Dit 
maakt jouw werk leuker, beter en 
gemakkelijker. 

Wat verwachten wij 
van jou?

De Lange Wei staat voor werkplezier, 
tevredenheid en waardering. Dat merk je 
iedere dag in jouw werk. Er heerst een open 
cultuur waarin jij de ruimte krijgt om je eigen 
inbreng te hebben en verantwoordelijkheid te 
nemen. Je krijgt kansen om je verder te 
ontwikkelen, zodat je door kunt groeien.  

De Lange Wei biedt kwaliteit, niet 
alleen in de zorg voor onze cliënten, maar ook 
in de manier waarop wij onze 
medewerkers in hun werk ondersteunen én 
hen voor dat werk waarderen!

Wat kun jij van ons 
verwachten?

Je staat er niet 
alleen voor.



Blij met jou!
DE LANGE WEI IS

Werken bij De Lange Wei betekent werken bij 
een organisatie waar je werkplezier, 
tevredenheid en waardering ervaart. De 
werkgeversvisie van De Lange Wei sluit aan bij 
de missie, visie en kernwaarden die centraal 
staan in de ondersteuning van onze cliënten. 
Wij beloven onze cliënten dat zij zoveel 
mogelijk kunnen blijven leven op hun manier. 
Jij als medewerker zet je daarvoor in. Vol 
passie en met persoonlijke aandacht zoek je 
met de cliënten en hun netwerk op een 
creatieve manier naar de best mogelijke zorg- 
en dienstverlening.

Jij kijkt altijd naar 
mogelijkheden. Werkgeverschap

VISIE OP GOED

De Lange Wei noemt haar medewerkers ook 
wel: ‘ons goud’! Omdat zij zich dag in dag 
uit inzetten voor de beste zorg, welzijn en 
dienstverlening. Daar zijn we trots op en 
dankbaar voor. Dat laten we zien in de 
manier waarop we met jou als werknemer 
van De Lange Wei omgaan.  

Verantwoordelijkheid 
De verantwoordelijkheid ligt bij De Lange Wei 
zo laag mogelijk in de organisatie. Dat bete-
kent dat jij de verantwoordelijkheden krijgt die 
bij jou en je functie passen. We noemen dit: 
persoonlijk leiderschap. Natuurlijk ondersteunt 
De Lange Wei je hier in, door middel van coa-
ching, feedback en teamontwikkeling.  En jouw 
leidinggevende, de staf en de bestuurder staan 
open voor jouw wensen en verbetersuggesties.   

Jouw loopbaan en ontwikkeling 
Voor jou is het belangrijk dat jij je loopbaan 
kan afstemmen op je persoonlijke behoefte, 
ontwikkeling, kwaliteiten en levensfase. Bij De 
Lange Wei stimuleert en motiveert jou om je te 
ontwikkelen, in een veilige werk- en leeromge-
ving, op een wijze die aansluit bij jouw wensen 
en mogelijkheden. Hierin heb je zelf de regie. 

Balans 
In balans zijn en blijven, fit en gezond zijn: 
belangrijke zaken voor ieder mens. De Lange 
Wei ondersteunt jou in een gezonde en vitale 
levenswijze en zorgt voor goede arbeidsom-
standigheden. Medewerkers doen periodiek 
mee met een tevredenheidsonderzoek. De 
uitkomsten geven aan dat onze medewerkers 
vaak met veel passie en enthousiasme werken. 
Hier zijn wij gelukkig mee, maar realiseren ons 
ook dat er voor een gezonde balans ook  
grenzen nodig zijn. 

Wil jij je ontwikkelen? 
Jij hebt de regie.


