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Een nieuwe wind
binnen De Mick
Nadat het Revalidatieziekenhuis in 2015 overgeheveld werd naar AZ Klina, was het
schaduw van ‘Sana De Mick’ te treden. De zoektocht naar een vernieuwde identiteit kon
beginnen. Aangezien een visie slechts meerwaarde heeft als ze ook effectief gedragen
wordt op de werkvloer, zijn alle medewerkers, samen met de directie, gaan verwandelen1.
Tijdens deze wandelingen in de prachtige groene omgeving gingen we samen op zoek
naar wat er leeft op de werkvloer. Wat loopt er goed? Wat willen we veranderd zien?
Iedereen kreeg de kans om zijn zegje te doen en zijn steentje bij te dragen. Het harde
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moment gekomen voor het Woon- en Zorgcentrum en De Vrije Vlinder om uit de

werk resulteerde in een mooie visietekst die duidelijk omschrijft waar de Mick voor
staat:

WIJ WILLEN TERUG NAAR DE ESSENTIE:
met volle goesting zorgen voor mensen

Dit doen we allemaal SAMEN MET RESPECT voor eenieders
werk in een sfeer van open communicatie en door informatie te delen.
We zoeken samen MEER

TIJD OM AANDACHT TE

GEVEN aan diegene waarvoor we zorgen en aan elkaar.

We LUISTEREN, hebben begrip en tonen respect.
We gaan EFFICIËNT om met de ingezette middelen.
We hebben OOG

VOOR VEILIGHEID EN

KWALITEIT door onze professionele deskundigheid voortdurend bij te

scholen.

Bij nieuwe woorden hoort uiteraard ook een nieuw beeld. Hier werd gekozen voor
twee schoenen met veel symboliek. In de eerste plaats de cohesie tussen zorgverlener
en bewoner/gebruiker, maar tegelijkertijd ook het dagelijkse evenwicht waarmee iedereen
al eens worstelt: hart en hoofd in balans.
Tekst en beeld inspireren iedereen binnen de Mick om er elke dag opnieuw weer
Samen met volle goesting tegenaan te gaan!

1 Verwandelen = combinatie van vergaderen en wandelen
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