Missie
In onze missie combineren wij hetgeen we met Convivio willen uitdragen met enkele
kernwaarden. Die kernwaarden tonen aan wat de iden;teit van Convivio is en waarvoor
onze mensen staan.
Menswaardige invulling
Convivio kleinschalig wonen richt zich op de ouder wordende medemens met
geheugenproblemen. Wij maken een thuis waar bewoners zich veilig voelen. Daarbij
staan de sfeer en de gewoontes en behoe?es van de cliënten centraal. Vanuit de rela;e
en interac;e geven we een zinvolle en menswaardige invulling aan de dag. Daarbij wordt
de regie zoveel mogelijk aan de cliënt overgelaten.

Visie
Deze visie gee? een algemene voorstelling van de toekomst van Convivio. Waar werken
onze mensen voor, wat is hun toekomstdroom en waar hopen we met Convivio over
enkele jaren te staan?
Interac3ef en belevingsgericht
Vanuit de kernwaarden van Convivio houden we bewoners ac;ef door middel van
crea;eve en inspirerende ac;viteiten. De behoe?e aan het type zorg zoals geboden
door Convivio zal in de nabije toekomst alleen maar toenemen. Convivio biedt haar
bewoners veiligheid, huiselijkheid en een preEge, humane interac;e die voor een
menswaardige oude dag zorgen. De regie laten we daarbij zoveel mogelijk bij de
deelnemers.
Convivio wonen verleent zorgt die gericht is op de beleving en interesse van de bewoner.
De manier waarop hij/zij in het leven staat en zoals hij/zij vroeger in het leven stond met
zijn/haar eigen hebbelijk- en onhebbelijkheden staat centraal.
“Bij Huis Convivio is een mooie grote huiskamer met veel licht, grenzend aan een
tuin met terras. We zien een groepje ouderen in de zithoek zi=en met een dikke kat
op schoot, ze zi=en gezellig aan de thee. In de keuken wordt druk gewerkt aan een
maal@jd. Als we dan naar buiten lopen, is er een aantal mensen druk bezig in de
tuin om de planten water te geven en de vogels te voeren. De fysiotherapeut helpt
om een deelnemer beter te laten lopen en de ac@viteitenbegeleidster is bezig met
een geheugentraining. Er is duidelijk ruimte voor eigen inbreng en hobby’s maar er
zijn ook bezigheden die te maken kunnen hebben met hetgeen men in het verleden
gedaan heeH. Iedereen ziet er gelukkig uit, het bezoek loopt in en uit en men is
al@jd bereid om een handje mee te helpen”.

Kortom, Convivio biedt een woonomgeving die iedereen zijn grootouders gunt.

