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Careyn Kernwaarden en Kernkwaliteiten 

Onze kernwaarden 

Kernwaarden geven weer waar we voor staan. Het zijn de overtuigingen die 

doorklinken in alles wat we doen. Deze waarden verbinden ons. Ze zorgen ervoor 

dat we samen dezelfde doelen nastreven: 

1. Nabij 

Wij zijn altijd "in de buurt", letterlijk en figuurlijk. Want we zijn betrokken, attent, we hebben 

aandacht voor de mens. En we zijn open en transparant, toegankelijk en bereikbaar. Van mens tot 

mens, elke dag. 

2. Nieuwsgierig 

We willen altijd meer weten, verder kijken dan onze neus lang is. Met een open geest. Vanuit 

belangstelling voor elkaar en voor cliënten en hun omgeving. Elk mens centraal. Oprecht, 

nieuwsgierig. Leergierig ook, omdat we aldus het beste kunnen bijdragen aan de samenleving. 

3. Geborgen 

We weten hoe belangrijk veiligheid en vertrouwen zijn. Dat willen we bieden. Wij creëren een 

omgeving waar cliënten en collega's zich veilig en op hun gemak voelen. Vertrouwd. Daarbij past 

rust, ruimte en duidelijkheid. Oprechte aandacht ook. Op die manier kan ons vakmanschap zich 

verder ontwikkelen. 

4. Bewust 

We willen van betekenis zijn. Denken daar over na en hechten grote waarde aan zingeving en 

zelfvertrouwen. Daarom vinden we eigenwaarde en trots heel belangrijk en willen we elkaar daarin 

ondersteunen en waarderen. Alleen op die wijze kunnen we geven en van optimale waarde zijn voor 

onze omgeving, ook voor cliënten, verwanten en andere betrokkenen. 

Onze kernkwaliteiten 

Kernkwaliteiten zetten we in om te bereiken wat we willen bereiken. Daar blinken 

we in uit. We kunnen onze doelen alleen bereiken als we ons bewust zijn van onze 

kernkwaliteiten. Die bepalen waar we goed in willen zijn. Ze vertegenwoordigen 

onze manier van denken en werken, onze cultuur. Zij zijn de pijlers onder onze 

visie. 
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1. Onbevangen ontmoeten 

We bieden ruimte aan elke ontmoeting en weten dat we een eigen oordeel niet belangrijk vinden. 

Zo staan we open, kunnen we luisteren en kunnen we horen wat wordt gezegd en wat niet wordt 

gezegd. Alleen zo kunnen we achterhalen wat voor mensen echt van waarde is. 

2. Excellent vakmanschap 

Wij blinken uit in vakmanschap, in professionaliteit. Met elkaar, met alle ruimte die we nodig 

hebben en elkaar willen bieden om professionaliteit tot zijn recht te laten komen. We spreken 

elkaar aan, houden elkaar scherp; altijd met respect voor reflectie en intervisie. Alleen zo kan ons 

vakmanschap groeien. Dat doen we niet alleen; daar waar gewenst met elkaar. In verbinding. 

Vakmanschap gericht op leven, op welbevinden, gezondheid en duurzaamheid. 

3. Flexibel organiseren 

We bieden mensen het leven te leiden dat zoveel als mogelijk naar eigen wens is. Daarom is onze 

organisatie dienend aan de veelkleurige wens van de mensen voor wie we ons inzetten. Daar voegen 

we ons naar. Omdat we flexibel en wendbaar zijn, ons graag aanpassen aan de wisselende 

verscheidenheid om ons heen. Dat doen we ook samen met onze partners, binnen en buiten de 

zorgsector. 

4. Ondernemend zijn 

Met alle verantwoordelijkheid die we hebben willen we van steeds meer waarde zijn. Daarom zijn 

wij, al dan niet in samenwerking met partners, ondernemend; kunnen we "omdenken", durven we 

nieuwe paden te kiezen, "buiten de lijntjes te kleuren" en zetten we veel in om onze doelen te 

bereiken. 

 


