Ondersteunen
Wij gaan voor een samenleving waarin plaats is voor iedereen en waarin ieder mens waardevol is.
Ook een kwetsbaar mens verdient ondersteuning en verzorging om mee te doen. Humanitas DMH
gebruikt hiervoor beproefde methoden en instrumenten, voortdurend gericht op het nastreven van
kwaliteit van wereldklasse.
Waar nodig
De hulpvraag vormt het uitgangspunt van onze ondersteuning. Wat er wanneer nodig is stemmen we
af, samen. Vanuit onze professionaliteit kennen we daarbij het spanningsveld tussen zelf doen en
overnemen als geen ander. Dit is terug te zien in de manier waarop we balanceren tussen begeleiden,
verzorgen, opvoeden, coachen, behandelen en in het beschermen van de cliënt en diens omgeving.
Zorgen dat
Strevend naar een menswaardig bestaan, bewegen wij van “zorgen voor” naar “zorgen dat”. Gericht
op een goed leven voor iedereen. Afhankelijk van de intensiteit van de ondersteuningsvraag kunnen
we onze begeleiding aanpassen. Samenwerken met het netwerk - familie, verwanten, vrijwilligers en
ketenpartners - is hierbij essentieel.
Eigen mogelijkheden
Ieder mens heeft mogelijkheden. Humanitas DMH stelt zich ten doel om deze mogelijkheden te
behouden en, waar het kan, te versterken. Door hierin zelf keuzes te maken vergroot de
zelfredzaamheid en wordt zelfontplooiing mogelijk. Ingegeven door eigen mogelijkheden, richten we
ons op alle levensgebieden, om in iedere fase van het leven te kijken naar wat wenselijk en haalbaar
is.
Mee doen
Kwaliteit van leven neemt toe als je van betekenis kunt zijn. Vanuit verantwoordelijkheid voor
jezelf en de ander gaan wij voor een samenleving waarin we elkaar ontmoeten; waarin iedereen de
mogelijkheid heeft om mee te doen, om van betekenis te zijn. Want meedoen maakt wonen, werken
en leven waardevol.
Van mens tot mens
De menselijke maat is in alles onze basis. Onze insteek in ieder contact is gelijkwaardigheid en
wederkerigheid, alleen zo kunnen we van elkaar leren. Ieder mens heeft het recht om zijn eigen
doelen na te streven. Wij zijn er voor om hier ondersteuning bij te bieden. Of het nu gaat om een
verstandelijke beperking, een autisme spectrum stoornis, een verslaving, een psychiatrisch beeld of
een combinatie hiervan. Wie je ook bent, wat je vraag ook is, je bent welkom.
Oprecht. Met passie en lef
Medewerkers van Humanitas DMH kenmerken zich door hun passie voor de medemens. Maar ook
door hun lef en de bereidheid om buiten de gebaande paden te treden. Bijvoorbeeld door op te komen
voor kwetsbare groepen en hun recht op ondersteuning. Medewerkers van Humanitas DMH zijn
oprecht en te herkennen aan hun betrokkenheid.

