
MISSIE EN VISIE
VAN HET WOON-  
EN ZORGCENTRUM 
HOME VRIJZICHT

WAARDEN

Warm  
thuisgevoel

Verrassen  
met dat tikkeltje 

meer

Kansen geven, 
kansen krijgen, 
kansen nemen

ONZE  
BEWONER

Voortdurend  
bouwen aan 
vertrouwen

Gedreven  
door passie

Blijven  
op weg gaan

Vanuit dit fundament van waarden willen we met ons allen  
Samen gaan voor wat echt telt.

WZC Home Vrijzicht vzw 
Veurnseweg 538, 8906 Elverdinge 

Tel. 057 22 41 80 
Fax 057 22 41 81 

info@homevrijzicht.be  
www.homevrijzicht.be

rust- en verzorgingstehuis  |  assistentiewoningen 
centrum voor kortverblijf  |  thuisverplegingsdienst  |  dienst warme maaltijden



U vindt bij ons:
— moderne woongelegenheden, op maat van uw noden en wensen;
— een professionele en deskundige dienstverlening, residentieel of in de 

thuiszorg;
— een thuisvervangende, gastvrije en eigentijdse leefomgeving;
— een open huis met ruimte voor familie en vrienden van bewoners;
— een hecht team waarop u kunt rekenen.

Samen gaan voor wat echt telt
Een passie voor mensen is wat Home Vrijzicht drijft. Wij geloven dat 
waar mensen samen op weg gaan en in dialoog bouwen aan vertrouwen, 
wonderlijk mooie dingen ontstaan. 
Wij geloven dat als we samen gaan voor wat echt telt, we een warm 
thuisgevoel kunnen creëren. Een omgeving waar mensen – bewoners, 
familieleden, medewerkers en vrijwilligers – kansen krijgen. Waar we 
elkaar steeds opnieuw verrassen met net dat tikkeltje meer.

MISSIE

VISIE

Home Vrijzicht biedt een warme woon- en leefomgeving en 
kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening op uw maat.

— Als bewoner vindt u in Home Vrijzicht een gastvrije, warme en 
veilige thuis. Wij zijn pas tevreden als u het hier naar uw zin 
heeft en als u zich hier op uw gemak voelt.

— Als partner, kind, familielid, goede vriend(in) of  mantelzorger 
van een bewoner bent u voor ons een onmisbare partner. 
Wij kiezen voor een open dialoog met alle betrokkenen.

— Als medewerker krijgt u in Home Vrijzicht de ruimte om 
uw hart voor mensen, uw expertise, uw zorgzaamheid en uw 
 veelzijdige talenten op een betekenisvolle manier te beleven en 
verder te ontwikkelen.

— Als vrijwilliger maakt u mee het verschil voor de bewoners, 
de familieleden, de mantelzorgers en de medewerkers.

— Als organisatie neemt Home Vrijzicht het engagement en de 
verantwoordelijkheid op zich om voor bewoners, familieleden, 
medewerkers, leidinggevenden en vrijwilligers een omgeving te 
creëren waar mensgerichte zorg goed gedijt. Een omgeving die 
alle betrokkenen veiligheid en geborgenheid biedt, maar tegelijk 
ook de ruimte, de vrijheid, de ondersteuning en de kansen om 
ieders talenten te laten openbloeien.


