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''Voor jongeren en volwassenen bij
wie het leven niet vanzelf gaat'' 

141 cliënten 111 medewerkers
(per december 2021)

17 producten
 6 locaties 

We werken vanuit de Bosk vanuit drie
kernwaarden: resultaatgerichtheid,

samenwerken en cliëntfocus 
  

Wij willen excellente zorg voor
onze cliënten. Voorop staat wat
onze cliënten gelukkig maakt en
welke middelen daar het beste

bij passen

Wij werken nauw
samen: met de

cliënt, het gezin en
hulpverleners

Wij hebben cliëntfocus: wij hebben
aandacht voor de individuele

persoon; we bieden maatwerk
omdat iedereen voor ons uniek is



Het zorgproces van de
cliënt

Alle zorg en ondersteuning die geboden wordt
aan de individuele cliënt is gebaseerd op onze
visie en missie, kort samengevat in het motto:

Samen zorgen voor geluk. 
 

We bieden zorg op maat, vanuit
het idee dat ieder mens uniek
is en zo gelukkig mogelijk zijn
leven wil leiden en zijn plek in
de maatschappij wil vinden.
Zelfstandigheid en het zelf

keuzes kunnen maken, dragen
bij aan het realiseren van dat

alledaagse geluksgevoel.
De cliënt zijn of haar eigen
regie staat bij ons hoog in
het vaandel. De wensen
en zorgbehoefte van de
cliënt is de rode draad

voor de kwaliteit van de
zorg. Onze locaties zijn zo

zelfstandig mogelijk
ingericht. 



Scholing

Professionaliseren

Waar zijn we
trots op?

Structureren

Onze groei 

Het fundament van de Bosk staat stevig;
nu verder ontwikkelen, structureren,

professionaliseren en borgen.
 

Als jonge, snel groeiende
zorgorganisatie zijn we actief bezig

met het (her) inrichten van de
organisatie, werkprocessen, locaties
en producten, planning en control en

ondersteunende programma’s.

Er is een scholingsplan met zowel de
verplichte als de gewenste scholingen

zodat we aan de groeiende competentie
behoefte kunnen blijven voldoen.

Medewerkers worden actief benaderd om
de scholing te volgen.

 
 

Afgelopen twee jaar zijn we
verzelfstandigd en gegroeid. De missie en

visie blijven centraal staan in onze
aanpak. Zo willen we excellente zorg

leveren en samen zorgen voor geluk op al
onze locaties en in alle producten.  

 
 

We implementeren een Professioneel
Statuut waarbij duidelijk is hoe de

verantwoordelijkheden en rollen van
elkaar verhouden. Ook wordt er een

document ‘functiehuis’ opgeleverd met
alle taak- en functieomschrijvingen

binnen de organisatie. 

 



Bekijk hier het

volledige

kwaliteitsrapport

Onze verbeterpunten in 2022:
 

-De organisatie inrichten met een heldere raak
en verantwoordelijkheidsverdeling en

communicatiestructuur passend bij de nieuwe
structuur en product organisatie.

 
-Uitvoeren van het cliëntervaringsonderzoek met

één van de aanbevolen VGN-instrumenten.
 

-Optimalisatie ondersteunende diensten: de
ondersteunende diensten (SSC) worden zo

ingericht dat zij ten alle tijden ondersteunend
zijn aan het primaire zorgproces.

 

Wat willen we
beter doen?


