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Beste collega,

Je ontvangt hierbij voor jouw team/afdeling, bewoners en deelnemers een bijzondere doos. Een doos 
met de missie en visie van De Twentse Zorgcentra.

“Hadden we dan geen missie?” denk je nu misschien. Jazeker, die was er wel; er waren zelfs meerdere in 
omloop. Wie we ook naar de missie of visie vroegen; we kregen iedere keer een ander antwoord. Belangrijk 
was het dus om vanuit alles wat er al was, één zin te formuleren die aangeeft waar wij als organisatie 
voor staan. Dat hebben we samen met een groep cliënten, verwanten en medewerkers gedaan.

De missie is geworden:

Jouw leven ondersteunen we samen,
dichtbij en deskundig.

Hoe werken wij de komende jaren aan onze missie? 
Alle plannen die er lagen, hebben we samen met het managementteam vertaald in de Strategische 
Agenda 2018-2020. Daar staat in wat we de komende jaren gaan doen om de organisatie verder richting 
te geven en resultaten daarin te bereiken. Deze Strategische Agenda geeft onze visie weer voor hoe 
we werken aan onze missie. In 2018 zijn we al begonnen met de voorbereiding van een groot aantal 
onderwerpen. Daarover meer in een speciale nieuwsbrief die ook in januari verschijnt.

Maar we hadden ook nog te maken met STERK, goed leven, mooi werk en fi nancieel gezond. Ook die 
begrippen blijven en gaan over hoe we ons werk organiseren, met wie en wat het resultaat daarvan 
moet zijn. Dit noemen we onze organisatieprincipes. Goed leven is dan samengevat onze missie. 

We hopen dat ook jij je laat verwarmen door onze missie. Houd de extra nieuwsbrieven en het digitaal 
journaal goed in de gaten. Mooie, inspirerende, warme uitbeeldingen van onze missie zijn namelijk een 
prijs waard.

Nieuwsgierig naar de verdere inhoud van de doos? 
Let op: Gijs is wel een paar jaartjes ouder geworden… 

Met vriendelijke groet,

Annamiek van Dalen en Leontine Verhoeven
raad van bestuur
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