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Waardevol – Uniek - Persoonlijk 

  



Huize Rosa: Zorg op maat 
Medewerkers van Huize Rosa spannen zich in verbondenheid in 
voor hetzelfde doel: het op zorgvuldige wijze aanbieden van zorg op 
maat met aanvullende diensten voor ouderen. 
Al in uw eerste contact met Huize Rosa zult u merken dat uw 
wensen rond wonen en welzijn bij ons op de eerste plaats komen. 
Wij dragen graag ons steentje bij aan deze zinvolle levensperiode. 
Zo vinden we het belangrijk dat u zelf de regie houdt over uw leven 
en welzijn. In principe bepaalt u in welke mate u (woon-)zorg en 
aanvullende diensten van Huize Rosa wilt ontvangen. Uw keuzes 
respecteren en ondersteunen wij van harte. 
 
Huize Rosa: Spiritualiteit en rust 
Huize Rosa staat open voor mensen die zich aangetrokken voelen 
tot een spirituele bezinnende levensstijl. Respect en openheid zijn 
net als verbondenheid en betrokkenheid voor ons belangrijke 
waarden. 
Van oorsprong is Huize Rosa een verzorgingshuis voor religieuzen 
vanuit de katholieke identiteit. In het zorgcentrum klopt het rustige 
en duidelijke ritme van vieringen, bijeenkomsten en activiteiten die 
Huize Rosa een hartelijke en geheel eigen sfeer geven. In Huize Rosa 
zijn tal van ontmoetingsmomenten mogelijk. Bijvoorbeeld rond de 

vieringen in de 
inpandige 
Dominicuskapel, in 
de schitterend 
aangelegde tuin, 
bij de gezamenlijke 
maaltijden of in de 
activiteitenruimte 
en het Rosarium, 
waar diverse 
activiteiten 
worden gehouden. 

 
  



Huize Rosa: Respect voor zelfstandigheid en eigenheid 
We streven naar een benadering die aansluit op uw gewoontes en 
eigen levensstijl. Naast rust respecteren we in Huize Rosa het 
gemeenschapsgevoel: als individu maken we deel uit van een 
grotere groep van mensen die samen wonen, zorgen en 
communiceren. 
Medewerkers zijn alert op veranderingen in uw behoefte aan zorg 
en extra ondersteuning. Uw zelfstandigheid blijft ons uitgangspunt. 
Ook wanneer die minder wordt en er aanpassingen nodig zijn. 
Goed overleg met mantelzorgers vinden we belangrijk. Uw wensen 
en welzijn staan immers voorop. Respect voor iedereen is daarom 
uitgangspunt en doel voor alle cliënten, mantelzorgers, 
medewerkers en vrijwilligers. 
 
Huize Rosa: Verantwoorde Zorg vanuit professionele 
betrokkenheid 
Wij werken met een professioneel en gemotiveerd team uit 
verschillende disciplines. Medewerkers kunnen zich binnen Huize 
Rosa verder ontwikkelen via extra scholing of deskundigheids-
bevordering. 
We werken met plezier, betrokkenheid én resultaatgericht. We 
stellen eisen aan kwaliteit, maar medemenselijkheid is onze basis. 
Ook toetsen we onze resultaten. Wij horen graag van u wat u van 
ons werk vindt zodat wij u nog beter van dienst kunnen zijn. 
Om u een goede woonomgeving met zorg en aanvullende diensten 
te kunnen bieden, hanteren wij de landelijk opgestelde 
kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg.  
 
Wilt u meer weten? We gaan graag met u in gesprek. 
  



Onze medewerkers staan voor u klaar. 
Waardevol, Uniek en Persoonlijk. Deze drie woorden vormen het 
hart van de missie van Huize Rosa. En met reden. Huize Rosa wil 
waardevolle zorg leveren aan ouderen, in een unieke, persoonlijke 
relatie. Waardevol omdat in de zorg tot uitdrukking komt dat 
iedereen er mag zijn en waarin bevestigd wordt hoezeer we voor 
elkaar van waarde zijn. Uniek vanwege de katholieke achtergrond, 
met respect voor oude waarden als verbondenheid, betrokkenheid, 
naastenliefde en gelijkwaardigheid. Persoonlijk betekent met alle 
aandacht voor de eigen gewoontes, ervaringen, behoeften en 
keuzes van de cliënt. 
De drie woorden geven richting aan het denken en handelen van de 
medewerkers van Huize Rosa. Ze krijgen betekenis omdat ze 
doorklinken in de zorg die geboden wordt.  
 
Huize Rosa, uniek in gastvrijheid. 
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