Missie & visie
Missie
Wij zijn een zorginstelling die mensen met een middelen- en/of gedragsverslaving behandelen met of
zonder co-morbiditeit. Wij staan voor: kwalitatief goede zorg, kleinschalig, zorg op maat. Zowel onze
cliënten als medewerkers zullen ervaren dat we transparantie, eerlijkheid en betrouwbaarheid hoog in
het vaandel hebben staan.
Oprechte aandacht voor mensen is een van onze kernkwaliteiten. Ieder mens verdient met respect en
vanuit gelijkwaardigheid benadert te worden. Een overtuiging die in onze gehele bedrijfsstructuur
benadrukt wordt. Dit is ons vertrekpunt. Van daaruit bieden wij wetenschappelijk gefundeerde,
deskundige en professionele zorg met passie.
We leven in een maatschappij waarin consumeren op uiteenlopende manieren makkelijk dwangmatig
wordt. Waarin men geneigd is alleen het leuke te willen voelen en het onprettige te vermijden of te
ontkennen. Veel tijd wordt besteed aan het niet willen voelen van dingen, kortom het bevechten van
de realiteit. Met de ontvreemding van de eigen identiteit en behoefte als gevolg. Dit terwijl er veel
dingen zijn die we wel kunnen veranderen. Soms makkelijk, soms zal het ons enige moeite kosten.
Maar het kan! Als we kijken naar ons eigen aandeel in voor- en tegenspoed en leren te zien wat we
wel of niet kunnen veranderen. Sereniteit, daar begint het mee. Graag willen we hierin wegbegeleider
zijn.

Visie
In tegenstelling tot veel andere particuliere zorginstellingen, is Serenity GGZ niet geboren vanuit een
business idee. Het begon met de maatschappelijke betrokkenheid van twee gedreven zorgprofessionals die na jaren gewerkt te hebben in de GGZ het juist anders willen doen. Met gebundelde
krachten willen wij aantonen dat kwalitatieve zorg op maat in een kleinschalige setting rendabel is en
maatschappelijke waarde heeft. Dat het leidt tot een betere cliënttevredenheid en
medewerkerstevredenheid. Hierbij houden we rekening met de ontwikkelingen in de markt en willen
we een hoger slagingspercentage bereiken.
Empowerment - het versterken van cliënten, maar ook van de medewerkers, door aan te sluiten bij
hun eigen talenten, wensen, ambities en krachten, vormt hierbij het hart van de onderneming. Een
klimaat waarin men zich durft open te stellen en kwetsbaar te zijn. “Kwetsbaarheid is de
geboorteplaats van creativiteit, moed en verbinding” volgens Brene Brown. Zich kwetsbaar durven
opstellen staat hiermee aan het begin van een succesvolle behandeling.
Verslaving is een ernstige aandoening die bij veel mensen neigt naar een chronisch beloop. Toch is
men meer dan zijn verslaving. Mensen maken deel van een dynamisch systeem en onze aandacht
moet uitgaan naar de processen op biologische, psychologische, sociale en culturele niveaus. We
willen niet blijven focussen op alleen het klinisch herstel en cliënten steunen in hun zoektocht naar
persoonlijk herstel, we willen rekening houdend met de regionale context ook bijdragen aan het
functionele en maatschappelijke herstel van het individu.
Hiervoor kijken we niet alleen naar de mens in zijn geheel, maar is er ook aandacht voor familie,
vrienden, collega’s, rondom iedereen die deel maakt van het individuele dynamisch systeem van de
cliënt. Het is ons doel ook hierin nieuwe en gefundeerde methodieken te ontwikkelen om zorg op maat
nog succesvoller en betekenisvoller te maken.

