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even aandacht
Met trots laten wij in dit boekje in het kort  
zien wie we zijn en waar we voor staan.  
Een compacte en daardoor heel persoonlijke  
maar ook innovatieve thuiszorgorganisatie  
in de regio Eindhoven, waar zorg en aandacht 
hand in hand gaan.

Aandacht vinden wij heel belangrijk. Voor u, voor 
jou en voor elkaar. Op basis van wederzijds respect 
en gelijkwaardigheid. Dat is waar wij in geloven. 

Echt menselijk contact in elke ontmoeting. 
Meer informatie vindt u op onze website: 
www.archipelthuis.nl. Een persoonlijke 
ontmoeting is echter ook zo gepland,  
op een van onze locaties of bij u thuis.
 
Namens alle collega’s van Archipel Thuis  
groet ik u hartelijk,

Femke de Jong, directeur – bestuurder



aandacht voor u
Wij begrijpen dat u zo zelfstandig en veilig 
mogelijk thuis wilt blijven wonen. Daarom doen 
wij ons werk waar u woont. Uw eigen vertrouwde 
plek. Wij bieden zorg op maat, passend bij wat u 
nodig heeft, met aandacht voor uw naasten.  
U kunt op ons vertrouwen. 

Zorg en aandacht hand in hand. 



aandacht voor jou
Voel je thuis bij Archipel Thuis. Hier werk jij op 
basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen.
Op verantwoorde wijze kun je zelfstandig en op 
persoonlijke wijze je werk doen waarbij we je 
graag ondersteunen bij jouw verdere ontwikkeling 
die past bij jouw interesses. 

Zorg en aandacht hand in hand.  





aandacht voor innovaties
In een zorgwereld waarin alles snel gaat en de 
mens steeds ouder wordt, groeit Archipel Thuis 
mee door nieuwe technieken en innovaties in te 
zetten. Dat doen we omdat we erin geloven dat 
dit van vitaal belang is om aan de toenemende 
zorgvraag te kunnen blijven voldoen.
We zijn er trots op om een voortrekkersrol te 
vervullen in deze ontwikkelingen, wanneer we 
daarmee de kwaliteit van zorg hoog houden  
voor onze cliënten en collega’s.



aandacht voor verbinding
Wij richten ons actief op de schakels in de  
wijk, mantelzorgers en andere partijen waarmee 
we samenwerken. We hebben elkaar nodig om 
naast het verlenen van zorg ook te kijken naar 
wat de ander kan bieden om gezamenlijk de 
beste zorg en aandacht te bieden aan onze cliënt. 
Verbindingen leggen tussen verschillende partijen 
is daarom voor ons een tweede natuur. 

Zorg en aandacht hand in hand. 



aandacht voor de toekomst
De zorg is veranderlijk. Archipel Thuis is flexibel 
en beweegt op energieke wijze mee met de 
uitdagingen in de zorg. We vinden het daarbij 
essentieel dat de belangen van zowel onze 
cliënten als medewerkers goed worden behartigd. 
Samen moeten we het doen. We zijn zichtbaar in 
wijken en buurten in ons werkgebied en leveren 
samen met anderen een positieve bijdrage aan 
een toekomstbestendige wijkverpleging in de 
regio Eindhoven. 



dank voor uw aandacht

In dit boekje doen wij beknopt een aantal stellingen waar we 
voor staan. We zien dit als een soort ‘beloften’ naar elkaar en 
naar onszelf. Deze onderwerpen zijn verder onderbouwd op
www.archipelthuis.nl/evenaandacht


