Wat verwachten wij
van jou?
Alle medewerkers van De Lange Wei dragen
door hun werk bij aan de belofte die wij aan

Je staat er niet
alleen voor.
FLEXIBILITEIT

Wat kun jij van ons
verwachten?
De Lange Wei wil jou helpen om te groeien in

Je bent bereid om verder te kijken. Bij De Lan-

je werk. Je mag fouten maken. Samen kijken

onze cliënten doen: Dat zij zoveel mogelijk

ge Wei zit je niet ‘vast’ in je baan. Door nieuwe

we naar wat mis ging en hoe het de volgende

kunnen blijven leven op hun manier. Jij bent

dingen te blijven leren en jezelf te ontwikkelen,

keer beter kan. Daarbij richten wij ons op jouw

zelf verantwoordelijk voor jouw ontwikke-

laat je zien dat je flexibel bent en vergroot je je

talenten: waar ben jij goed in? De Lange Wei

ling en groei. Daarin laat je ook zien dat je

eigen kansen en mogelijkheden.

geeft jou de ruimte: denk na over je loopbaan

de kernwaarden van De Lange Wei jouw

en ga ermee aan de slag!

startpunt zijn:

PASSIE

VERBINDEND

Dát is de kwaliteit van De Lange Wei! We

Samenwerken staat centraal binnen De Lange

werken aan de beste zorg voor onze cliënten

Jouw passie voor je werk zorgt ervoor dat je

Wei. Jij en je collega’s ondersteunen elkaar,

en ondersteunen onze medewerkers in hun

gemotiveerd bent om te blijven leren en je te

ook in leren en ontwikkelen. Je praat er met

loopbaan. Voor jouw werk krijg je van ons

blijven ontwikkelen. Hierdoor kun je groeien in

elkaar over, geeft elkaar feedback en zo leer je

waardering.

je werk en werk je aan je toekomst.

samen meer.

CREATIVITEIT
Juist als je bepaalde dingen lastig vindt, brengt
een creatieve houding je toch een stapje verder. Door ergens op een andere manier naar te
kijken krijg je zicht op hoe je iets wél kunt.

Leren
& ontwikkelen

Opleidingsvisie De Lange Wei

BIJ DE LANGE WEI IS

iedereen welkom!
Als je bij De Lange Wei werkt, kijken wij naar
jouw kwaliteiten en hoe jij je steentje kunt bijdragen. Waar ben je goed in? En hoe kunnen
we je helpen met de dingen die je lastig vindt?
In de opleidingsvisie lees je dat het belangrijk
is dat jij je in je werk blijft ontwikkelen. En dat
je nieuwe dingen leert, om je werk nog beter te
kunnen doen. De Lange Wei biedt alle
medewerkers de kans om te leren en zich
verder te ontwikkelen op het niveau dat bij
hen past. We vragen jou om die kans ook te
grijpen.

Mogelijkheden zijn er
voor iedereen.
Ook voor onze
vrijwilligers!

VISIE OP

leren & ontwikkelen

Leren in de praktijk
Leren en ontwikkelen doe je elke dag. Wij
hanteren de 70:20:10 methode. 70% van het

Leren en ontwikkelen is voor iedereen. De

leren gebeurt tijdens het werk. 20% leer je van

Lange Wei biedt de kans om te leren en te

collega’s en 10% via een opleiding. Leren kan

ontwikkelen op het niveau dat bij jou past.

niet zonder reflecteren: samen terugkijken op

Samen kijken we naar wat je wel en niet kan

hoe jij wat je geleerd hebt in de praktijk brengt.

en houden hier rekening mee. Dit laten we

Wat past het beste bij jou? Door daar goed op

zien in de manier waarop we met jou als

te richten, kan iedereen meedoen.

leerling omgaan.
Samen is leuker dan alleen
Jij hebt de regie

Binnen De Lange Wei werk je samen. Ook

De verantwoordelijkheid ligt bij De Lange Wei

tijdens jouw leerproces krijg jij voldoende hulp.

zo laag mogelijk in de organisatie. Dat betekent

Je krijgt ondersteuning van collega’s en we

dat jij de verantwoordelijkheden krijgt die bij

geven jou en elkaar actief feedback over het

jou en je functie passen. Hierin heb je zelf de

leerproces. Inzicht in jouw kwaliteiten en die

regie. Natuurlijk ondersteunt De Lange Wei je

van je collega’s is belangrijk. Zo kun jij, samen

hier in, door middel van coaching, feedback en

met voldoende en goed opgeleide collega’s,

loopbaanbegeleiding. Fouten mag je maken.

je cliënt de beste zorg bieden en/of faciliteren.

Sterker nog: fouten moet je maken… om te

Samen weten en leren we meer!

kunnen leren en ontwikkelen.

Jij hebt zelf
de regie.

