


Elke dag zo 
goed mogelijk.
Iedereen wil genieten, ontspannen en ontwikkelen. 
Op z’n eigen wijze en binnen z’n eigen mogelijkheden. 
Voor mensen met een verstandelijke beperking en een 
intensieve zorgvraag is dat niet altijd eenvoudig, maar 
wel degelijk mogelijk. Want met versterkend begeleiden 
en onder afgestemde omstandigheden kunnen ook zij 
zich prettig, nuttig, gewaardeerd en thuis voelen.
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Wij zijn er voor iedereen met een  
beperking van 0 tot 100 jaar.

Én voor degenen die de zorg en verantwoordelijkheid voor hen dragen.
Met elkaar en in dialoog vinden we de beste balans tussen willen en kunnen. 
Iedereen is bij ons welkom. Voor begeleiding, behandeling en zorg.
Hoe jong of oud, hoe krachtig of kwetsbaar je ook bent.
Wij ondersteunen je in elke levensfase en in elke leefsituatie. 
Liefdevol, respectvol, positief en deskundig.

Wij helpen bij behandeling en ontwikkeling, 
vrijetijdsbesteding en wonen.

Uiteraard met alle aandacht, bescherming en voorzieningen die daar bij horen.
We bieden dan ook vele diensten, verdeeld over meer dan 40 locaties.
Van kinderdagcentra of naschoolse opvang, waar elk stapje weer winst is.
Tot vrije tijd- en dagbesteding, waar het gaat om jouw kracht en talenten.
Van allerlei woon- en werkvormen, waar ruimte is voor ieders behoeften en 
gevoel. Tot specialistische zorgvormen, met unieke aandacht voor de persoon.

Dat doen wij met sterke teams
Van bijzonder ervaren professionals en fantastische vrijwilligers,
die perfect op elkaar zijn ingespeeld en dag en nacht klaar staan.
Allemaal houden we van het leven. Allemaal houden we van mensen.
Vandaar dat we met zoveel betrokkenheid dit prachtige werk doen.
En vandaar dat we altijd vragen: had je een goede dag? Want dat is waar we  
het allemaal voor doen. Vandaag, morgen en elke dag daarna.
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Iedereen wil uit het leven halen wat erin zit. Maar aan 
ieders kunnen zijn grenzen. Mensen met een beperking 
zijn in die zin niet anders dan mensen zonder beperking.
Ook zij willen hun mogelijkheden benutten en hun ambities 
waarmaken. En daarvoor gewaardeerd worden. Daarnaast 
willen zij deel uitmaken van de samenleving en bijdragen 
aan de maatschappij. 

Mensen met een verstandelijke beperking verdienen zorg en ondersteuning die 
uitgaat van wat wél kan. En die respectvol omgaat met wat niet kan. Zo word je 
in staat gesteld om zoveel mogelijk zélf te bepalen hoe jij jouw leven leidt. Of je 
daarbij nu een klein steuntje in de rug of veel ondersteuning nodig hebt.

Visie
Kijken naar wat 
wél kan

De Hartekamp Groep werkt aan een zo goed mogelijk 
leven voor mensen met een beperking. Aan het leven dat 
zij zelf voor ogen hebben. Een leven dat past bij hun unieke 
eigenschappen, talenten en behoeften. 

Om die belofte waar te maken, begint onze ondersteuning met een dialoog.  
We luisteren naar behoeftes, zien kansen en bieden mogelijkheden. Onze 
ervaren en toegewijde teams stellen mensen in staat om het leven te 
verkennen. Om in een veilige omgeving te leren en te proberen. Met geduld, 
begrip en respect. Creatief en pragmatisch. Maar bovenal boordevol 
optimisme. We maken iedere dag zo goed mogelijk. 

Missie
Een zo goed 
mogelijk leven
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Kernwaarden
Verbinden 

We geloven in partnerschap samen met jou. Echt naar elkaar luisteren en
verbintenissen aangaan. Cliënten, familie, zorgmedewerkers, vrijwilligers,
bedrijven en de buurt kunnen niet los van elkaar worden gezien. We hebben en
we kunnen elkaar versterken.

Leren

Wij geloven in persoonlijke groei. Daarom bieden we ruimte en mogelijkheden
voor iedereen om zich te ontwikkelen. Daarbij kijken we naar wat wel kan.  
Op de momenten dat we elkaar ontmoeten, leren we van elkaar. En er is altijd 
meer. Meer kansen, meer mogelijkheden, meer mens.

Lef

Op de gebaande paden voel je je vaak net wat comfortabeler, maar die paden
zijn niet altijd de beste voor de cliënten. We gaan - in goede dialoog met
cliënten, hun netwerk en andere partijen in de samenleving - verantwoorde
risico's nemen. Juist in de ruimte waar het oncomfortabel voelt, waar het risico
op fouten loert, daar kunnen mensen groeien..
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Wonen, werken, leren en 
ondersteunen. Passend bij jou.
De Hartekamp Groep is er voor 
iedereen. Hoe jong of oud, hoe 
krachtig of kwetsbaar je ook bent. 
Of je nu lang of kort bij ons blijft.  
Of je nu veel of weinig 
ondersteuning nodig hebt. 

Wat wij 
bieden
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Bij ons voel jij je elke dag thuis. In een woning 
die bij je past. Waar jij je fijn en veilig voelt. 
Waar familie en vrienden op bezoek komen. En 
waar we je helpen als dat nodig is.

Misschien woon je het liefst gezellig samen met andere 
mensen. Of juist liever zelfstandig. Je bent welkom voor een 
lange tijd of voor een poosje. 

Wonen
Zo thuis
mogelijk
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Werken
Zo uitdagend
mogelijk

Bij ons werk je elke dag met jouw kracht en 
talenten. Want hoe jij je dag besteedt is nuttig 
en belangrijk. Voor jezelf, maar ook voor de 
mensen om je heen. 

Tijdens je werk kun je bij ons nieuwe dingen leren en steeds 
beter worden in wat je doet. Zodat je aan het einde van de 
dag trots op jezelf kunt zijn! 
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Bij ons mag je je op je eigen manier 
ontwikkelen. Of je nu grote of kleine stapjes 
kunt zetten. We kijken zo goed mogelijk naar 
wat jij interessant vindt en waar jij je goed  
bij voelt. 

We hebben knappe mensen die snappen wat jij kunt leren.  
En die je helpen bij de dingen die je nog niet zo goed kan. 

Leren
Zo slim
mogelijk
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Ondersteunen.
Zo zorgzaam
mogelijk.

Bij ons krijg je de ondersteuning om het 
leven te leiden dat je wil leven. Van zorg tot 
behandeling. Thuis, tijdens je werk en als je vrij 
bent. Zo veel of weinig als nodig is. 

We zijn er voor je gezondheid en je ontwikkeling. En natuurlijk 
om samen leuke dingen te doen. Om te lachen, te spelen en 
te ontspannen. 
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Wil je meer weten? 
Ga naar onze website 
hartekampgroep.nl

wegaaneropuit.nl voor het
toekomstplan 2021-2024

werkenbijdehartekampgroep.nl
voor info over werken en
vacatures

https://www.hartekampgroep.nl
https://hartekampgroep.nl/erop-uit-toekomstplan-2021-2024/
https://hartekampgroep.nl/erop-uit-toekomstplan-2021-2024/
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Hartekamp Groep
Zadelmakerstraat 150
1991 JE  Velserbroek

Postbus 2083 
2002 CB Haarlem

023 510 14 00
communicatie@hartekampgroep.nl


