Manifest
Wĳ zĳn de
Specials van
Ter Heide.
Wij voelen de empassie*, het warme
thuisgevoel en de expertise van Ter
Heide. Een warme thuis, ook voor
de zwaarste profielen. De kwaliteit
van kleinschaligheid in een grote,
sterke organisatie. De inzet van
medewerkers, ouders, vrijwilligers
en vrienden van Ter Heide.
De Specials geven Ter Heide een
gezicht.
Het gezicht van een gedreven
zorgspecialist die een warme thuis
voor haar bewoners creëert. Dat
mag de wereld en al zeker onze
buren gerust weten. Daarom dragen
wij dit warm, professioneel gevoel
ook uit, binnen en buiten Ter Heide.
De Specials tonen onze gasten
aan de samenleving.
Onze bewoners zijn ons gezicht en
ons kloppend hart. Zij maken
volwaardig deel uit van onze wereld,
ook buiten Ter Heide. Daarom
nemen wij onze gasten mee naar de
samenleving, maar de samenleving
ook naar Ter Heide.

De Specials organiseren
ontmoetingen tussen onze gasten
en de jeugd.
Onbekend is vaak onbemind.
Daarom willen wij dat onze
bewoners de jongeren en de
kinderen buiten Ter Heide
ontmoeten en elkaar leren kennen
en waarderen. Misschien ontdekken
zij ook zo hun engagement om te
kiezen voor een beroep in de zorg.
De Specials zetten originele
acties op.
Ter Heide loopt over van verhalen en
beelden die wij met de wereld willen
delen. Met opvallende acties en
straﬀe stunts willen wij Ter Heide
middenin de samenleving plaatsen.
De Specials zetten projecten op in
Ter Heide en maken Ter Heide
warm voor nieuwe ideeën.
Wij zijn besmet met het gevoel van
Ter Heide en willen dit met de
wereld delen. Wij zetten acties op
die dit gevoel nog versterken en
ondersteunen de uitvoering ervan.

Kun jij het ook al voelen?
45 jaar ervaring tussen de bewoners
van Ter Heide. De warme thuis, waar
zorgspecialisten hun bijzondere
expertise iedere dag inzetten. Het
gevoel er samen voor te gaan. Met
650 gemotiveerde medewerkers
voor 400 bewoners tussen 3 en 73
jaar. Kun jij die “empassie” al voelen
die ons iedere dag drijft?
Ja, ik ben een Special en zal mijn
bijdrage leveren om één of meer
actiepunten van de Specials te
realiseren.

* empathie + passie

