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Doelstelling:

Het doel van de stichting is het, als maatschappelijke onderneming, voorzien in verantwoorde verzorging, verpleging en
ondersteuning van ouderen in de ruimste zin van het woord,
in het bijzonder te Nijmegen.

Beleidsplan:

Het Strategisch Beleidsplan 2012–2015 geeft de richting aan
die OBG uitgaat. Die richting wordt verwoord in de
strategische doelen en beiden zijn gebaseerd op de
geformuleerde missie, visie en kernwaarden van OBG.

Missie:

OBG biedt hulp aan (oudere) mensen die niet meer alles
Kunnen doen wat nodig is voor hun dagelijks leven en welbevinden. OBG ondersteunt hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid op de manier zoals zij hun leven willen leiden.
Hierbij staan persoonlijke aandacht en professionele dienstverlening, die altijd wordt geleverd volgens de gemaakte
afspraken, voorop.

Visie:

OBG ziet iedere klant als een unieke persoon die, hoe
afhankelijk ook, zelf kiest hoe hij zijn leven wil leiden. OBG
faciliteert zijn klanten in wonen, leven en welbevinden. Dit
naar eigen leefstijl, comfortabel, veilig en in vorm en mate
zoals de klant wil. OBG biedt welzijnsvoorzieningen en
faciliteiten die zich aanpassen aan de leefwijze van zijn
klanten. OBG levert op dezelfde wijze persoonsgebonden
dienstverlening zoals: individuele begeleiding, verzorging,
verpleging, huishoudelijke hulp en woonondersteuning.

Kernwaarden:

OBG-medewerkers werken vanuit kernwaarden die aangeven
wie zij zijn, waar zij voor staan en hoe zij te werk gaan. De
belangrijkste hiervan zijn:
Betrokkenheid, respect en betrouwbaarheid.

Bestuursamenstelling:

OBG kent in de persoon van mevrouw M.G. Lubbers een
eenhoofdige bestuurssamenstelling. Voor de functies die
horen tot de verantwoordelijkheid van de bestuurder
verwijzen wij naar onze statuten (zie www.obg.nu).

Beloningsbeleid:

Het beloningsbeleid van de bestuurder is binnen OBG
gebaseerd op de Wet Normering Topinkomens. Alle overige
medewerkers ontvangen een beloning conform de CAO-VVT.

Financiële
verantwoording:
Verslag activiteiten:

www.jaarverslagenzorg.nl
OBG doet jaarlijks verslag van zijn activiteiten via het
Jaardocument. Het meest recente jaardocument is te vinden
op www.jaarverslagenzorg.nl
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