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Merk-werk boekje 
Tangenborgh ontwikkelt door naar de toekomst met alle medewerkers, 
vrijwilligers, klanten, naasten en samenwerkingspartners!



Tangenborgh ontwikkelt door naar de toekomst

Samen met jou hebben we afgelopen jaren bijgedragen aan het 
levensgeluk van ouderen. En dit blijven we doen.

De wereld verandert, daarom ontwikkelen we door naar een 
nog mooiere organisatie voor onze klanten (bewoners, huurders, 
wijkzorgklanten) en onze collega’s. Klaar voor de toekomst!

“ “
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Wat vind je in dit boekje?Met trots presenteren we het merk-werkboekje.
Dit boekje geeft jou meer informatie over het merk Tangenborgh (waar willen we staan over vijf jaar?) 
en geeft jou handvatten om dit in het dagelijkse werk toe te passen. 
Dit boekje is gemaakt samen met een ‘klankbordgroep’ met medewerkers van verschillende locaties 
en functiegroepen. Af en toe leggen we een aantal begrippen uit die we erg belangrijk vinden. Een 
voorbeeld vind je in onderstaand kader.

1. Onze visie: hoe we kijken naar de toekomst
2. Onze missie: onze 7 ambities
3. Onze belofte: alles voor een zo  

gelukkig mogelijke leef-tijd
4. Onze klanten: zij zijn aan het woord
5. Onze teams: we doen het samen
6. Onze mensen: jij past bij Tangenborgh!
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(het; o; meervoud: werken)
[1] Wij geloven dat de mensen van Tangenborgh 
het beste laten zien waar we voor willen staan. [2] 
Jij werkt bij Tangenborgh, voor onze klanten en 
hun naasten. Je werkt samen in een team én met 
professionals van andere organisaties. 

{merk}
(het; o; meervoud: merken)
[1] Het merk wordt gevormd door alle uitingen 
waarmee Tangenborgh herkenbaar en zichtbaar 
is bijvoorbeeld ons logo en onze locaties. [2] Maar 
het allerbelangrijkste ben jij: als medewerker of 
vrijwilliger ben jij het gezicht van Tangenborgh. 
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De klant aan het woord: meer klanten met 
een complexere zorgvraag, elke klant heeft 
andere behoeften en wensen

De medewerker centraal: in een krappe 
arbeidsmarkt neemt de werkdruk toe en 
gaan we op nieuwe manieren werken, 
werkgeluk centraal zetten vinden we 
belangrijk

Positieve gezondheid: kijken naar wat 
iemand wel kan in plaats van naar zijn/
haar beperking

Preventie: zorg voorkomen, ouderen gaan 
zich meer voorbereiden op het ouder 
worden

Eigen regie: ouderen nemen zelf de regie, 
wonen langer thuis, burgerinitiatieven 
in dorpskernen organiseren zelf 
ondersteuning en zorg

Samenwerking in het zorgnetwerk: 
huisarts, collega-organisaties, zieken-
huizen, gemeente, woningcorporaties

Huisvesting: slimme woningen die 
levensloopbestendig zijn en geschikt  
voor zorg 

Technologie: langer zelfstandig en  
veiliger thuis wonen met (zorg)
technologie

Duurzaamheid: groene omgeving, 
energie besparen, delen in plaats van 
eigen bezit

1. Onze visie: hoe we kijken naar de toekomst

Welke ontwikkelingen zien wij in de toekomst?
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2. Onze missie: onze 7 ambities

De sociale omgeving rond 
ouderen activeren, door te 
mengen met de wijk of buurt 
waar zij wonen 

Ouderen begeleiden in het 
organiseren van ondersteuning 
en zorg door samenwerking met 
(zorg)partners te verbeteren en  
zo een gidsrol te vervullen

Ouderen en hun naasten zo lang 
mogelijk thuis ondersteuning en 
zorg bieden

Ouderen en medewerkers helpen 
bij het gebruik van technologie 
om fijner te leven en te werken

Een steunpunt zijn voor mensen 
met dementie en onze expertise 
verder ontwikkelen

Op alle mogelijke manieren 
bijdragen aan een duurzame 
wereld

Een rol spelen in de positieve 
gezondheid van ouderen door 
hun welzijn en welbevinden 
voorop te stellen 1 4
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In de toekomst willen wij nog 
steeds een koploper zijn. 
Dat doen wij door de volgende 7 ambities na te streven.  
Wij willen…

98



Vrijheid
Wat is ons belangrijkste doel? 

Thuis voelen
Welk gevoel roept dit op?

Begeleider en gids 
Wat is onze rol?

 Wijkgerichte gastvrijheid
Hoe onderscheiden we ons? 

 Dienstverlening voor leef-tijd
Wat bieden wij?

3.  Onze belofte aan onze klanten 

Alles voor een zo
gelukkig mogelijke leef-tijd

{ge·luk·kig}
(bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)
[1] Geluk (of gelukkig zijn) kan worden 
omschreven als het tevreden zijn met de 
huidige levensomstandigheden.  
[2] Levensgeluk: ‘jezelf kunnen zijn’, vrijheid, 
(letterlijk en figuurlijk) ruimte ervaren en 
samen kunnen zijn met anderen. 

{leef-tijd}
(de; m; meervoud: leeftijden)
[1] De tijd dat iemand leeft. Het geven 
van betekenis of zin aan je leven: dingen 
doen die ertoe doen en die volgens jou 
betekenisvol zijn. 
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Wat bieden wij? 
Dienstverlening voor leef-tijd
Wij vinden dat iedereen recht heeft op een zo 
gelukkig mogelijke leef-tijd. Daarom bieden wij 
alle dienstverlening om dit mogelijk te maken in 
samenwerking met onze partners.

Hoe onderscheiden we ons?
Wijkgerichte gastvrijheid
Onze locaties zijn een centraal punt in de wijken waar 
ouderen wonen, elkaar ontmoeten, samen de maaltijd 
genieten, activiteiten ontplooien of ondersteuning en  
zorg (kunnen) krijgen. 

Wat is onze rol?
Begeleider en gids
We zijn een ‘begeleider’ en een gids voor ouderen in elke 
leef-tijd. Als deskundige op het gebied van ouder worden 
delen we onze visie, kennis en expertise. We zijn een gids 
voor partners in het zorgnetwerk. 

Welk gevoel roept dit op?
Thuis voelen
Bij Tangenborgh ben je thuis. Je kunt jezelf zijn. Je 
wordt gekend om wie je bent. 

Wat is ons belangrijkste doel?
Wij streven naar zoveel mogelijk vrijheid.

Vrijheid voor onze klanten en hun 
naasten: om in eigen regie keuzes te 
maken die hun behoeften vervullen.

Vrijheid voor onze medewerkers die in 
zelfstandige (integrale) teams samen 
werken om bij te dragen aan het 
levensgeluk van onze klanten.

Elke dag ben ik maar met één ding bezig: 
bijdragen aan een zo gelukkig mogelijke leef-tijd 

van onze klanten.

“ Tangenborgh is hecht en open, 
vertrouwd omdat het al lang 
mijn ontmoetingsplek is.”

““
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Mensen uit Emmen verschillen van mensen uit Borger. 
Ze hebben een andere leefstijl en andere behoeften.

4.  Onze klanten:  
zij zijn aan het woord

““
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Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Ik 
ben gelukkig als ik in mijn eigen omgeving ben.
Klaas

Wij hebben onze zaakjes goed op orde. Wij worden 
gelukkig van rust en regelmaat: gezond leven 
en leuke dingen doen. 
Willy en Gerard

Ik beteken graag iets voor een ander! Ik ben gelukkig 
als ik onder de mensen ben en nuttig bezig ben.
Harm

“

“

“

“

“

“
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De behoefte van de klant staat nooit op het rooster, de 
behoefte van de klant begint bij de klant. Als we echt 
geïnteresseerd zijn in de behoefte van onze klant dan 
vragen we dat toch gewoon?

Ik verdiep me elke dag in 
wat onze klant gelukkig 

maakt.

““

Wat maakt u gelukkig?

Wat wil u zelf doen?

Wat zou u nu willen?

Wat kunt u zelf?
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Tangenborgh ontwikkelt door 
naar een organisatiemodel 
waardoor we doen wat nodig 
is voor de klant. 

In de toekomst vinden we in 
de regio’s van Tangenborgh 
verschillende zelfstandige 
(integrale) teams die 
klantgericht werken.

{re·gio}
(de; v; meervoud: regionen, regio’s)
Ouder worden in Emmen is anders dan in 
Coevorden of Borger of Klazienaveen. We 
versterken in deze regio’s samenwerking met 
partners. 

{in·te·graal}
(bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)
Een allesomvattende aanpak van de vraagstukken 
van de klant. Zo bestaan teams uit vakprofessionals 
in wonen, welzijn, zorg, facilitair en behandeling.

{klant·ge·richt}
(ons favoriete woord)
De wensen en behoeften van een klant willen 
weten en daarnaar handelen.

{zelf·stan·dig}
(bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)
Vrijheid om zelf vorm te geven aan de manier van 
werken. Veel ruimte krijgen om te bepalen hoe we 
de beste zorg aan klanten kunnen verlenen en wat 
hiervoor nodig is.

{team} 
(het; o; meervoud: teams)
Een team is een (beperkt) aantal mensen dat bij 
elkaar is gebracht om één gemeenschappelijk doel 
te bereiken en het in grote lijnen eens is over de weg 
naar dit doel. 

{klant}
(de; m,v; meervoud: klanten)
Klanten zijn onze bewoners, huurders en 
wijkzorgklanten.

5.  Onze teams: we doen het samen 
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We zijn als team samen verantwoordelijk 
voor de zorg- en dienstverlening aan de klant

We werken actief samen met 
naasten en vrijwilligers 

Iedereen in het team is gelijkwaardig 
en draagt vanuit zijn eigen rol, 
vakmanschap en professionaliteit bij 
aan een zo gelukkig mogelijke leef-tijd 

We werken vanuit vertrouwen: 
we gaan met elkaar om met 
respect, alles is bespreekbaar, 
iedereen is aanspreekbaar, 
‘feedback is een cadeautje’

Zo doen wij het samen: de vier gouden regels 
van zelfstandige integrale teams

2.

1.

4.

3.
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Alleen ga je sneller, 
samen kom je verder.

““

Hoe handelen we?

We zijn gastvrij: we luisteren en zijn behulpzaam

Wie bieden ruimte voor eigenheid: 
iedereen mag hier zichzelf zijn,  
daarbij rekening houdend met elkaar

We zijn betrouwbaar:  
we weten wat we doen  
en we doen wat we zeggen

We zijn nieuwsgierig:  
we zijn belangstellend,  
onderzoekend en lerend



Kern

1e cirkel

2e cirkel

3e cirkel

Het organisatiemodel Kern: 
De klant en zijn sociale netwerk. Zij hebben mensen om zich heen die willen helpen en 
ondersteunen zoals familie, vrienden, buren, vrijwilligers en mantelzorgers.

1e cirkel:  
Dit is het zelfstandige team met zorgprofessionals in wonen, welzijn, zorg, facilitair en 
behandeling. Samen met zijn sociale netwerk ondersteunen we de klant als één team.

2e cirkel: 
Het ondersteuningsteam helpt het zelfstandige team bij alle andere zaken zoals klantenservice, 
planning, verbeteren kwaliteit en samenwerking met partners in de regio.

3e cirkel: 
De centrale ondersteuning vanuit Tangenborgh op het gebied van facilitaire zaken, ICT, techniek, 
communicatie, administratie, organisatie, personeel, beleid, MT en medezeggenschap.
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Jij past bij Tangenborgh! 
Daarom word je, net als onze klanten, gekend om wie je bent.

Wij willen de beste werkgever zijn. Daarom willen we bijdragen aan jouw 
werkgeluk. Voor jou is er altijd een uitdaging, een mogelijkheid om jezelf te 
ontwikkelen bij Tangenborgh:
 
• Het verbreden of verdiepen van je kennis en expertise
• Een andere plek in de organisatie (bijv. een ander team)
• Een overstap naar een andere functie bijv. welzijn, intramurale zorg, 

wijkzorg, facilitaire dienst of ondersteunende diensten

6.  Onze mensen: jij past bij Tangenborgh!
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Voor een zo gelukkig 
mogelijke werk-tijd.

“

“



Spehornerbrink 1
7812 KA Emmen

(0591) 68 16 16
Info@tangenborgh.nl

www.tangenborgh.nl


