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Doelstelling
Missie
Magentazorg geeft kleur aan de zorg
Magentazorg verleent onderscheidende zorg voor kwetsbare ouderen in de regio NoordHolland-Noord.
Visie
We zijn gespecialiseerd in de meest voorkomende ziektebeelden, als dementie en CVA.
Daarnaast hebben we veel kennis en inzicht in mensen met Korsakov, Parkinson en
ouderen met een psychiatrische aandoeningen.
We vinden dat iedereen de best passende zorg, leef- en woonfaciliteiten verdient. Zorg
die aansluit bij de persoonlijke wensen van de cliënt, familie en naasten.
We hebben drie takken van sport: verpleeghuiszorg, revalidatie en zorg aan huis.
We werken met ons hart én we toetsen de zorg aan onze kernwaarden.
Dit is ons cement, ons DNA: aandacht – creatief – specialist - eerlijk - samen
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
De 10 strategische ambities voor 2019-2021:
1. Elke dag goede verpleeghuiszorg, revalidatie en zorg aan huis
2. Het domein kwaliteit en veiligheid op orde krijgen en steeds verbeteren
3. Als specialist blijven ontwikkelen:
Korsakov, Parkinson en ouderen met psychiatrische aandoeningen
4. Alles staat en valt met betrokken en deskundige medewerkers
5. Inspelen op de digitale samenleving
6. Vastgoed toekomstbestendig
7. Financieel gezond blijven om ook te kunnen investeren in de toekomst
8. Ondersteunende dienstverlening op orde krijgen en verder uitbouwen
9. Bouwen aan een sterker en beter Magentazorg
10. Magentazorg is een actieve partner in de regionale samenwerking
Ons volledige beleidsplan staat na te lezen op de website (kwaliteitsplan 2020).
Bestuurssamenstelling
Magentazorg kent een eenhoofdige Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht.
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Wij actualiseren dit document tenminste eenmaal per jaar (juli).

De werkafspraken, volgend uit de statuten en reglementen van raad van bestuur en raad
van toezicht zijn in overeenstemming met de Governancecode Zorg 2017.
Bestuurder
Gerrit Jan Vos
Raad van toezicht
- mevrouw M.C. van Putten, voorzitter
- de heer J.C. de Cocq van Delwijnen, vice-voorzitter
- mevrouw C.M. Schilder, lid
- de heer J.W. Hendriks, lid
- de heer R. Liefting, lid
Beloningsbeleid
Voor de bezoldiging van de leden raad van toezicht wordt de richtlijn van de Nederlandse
Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn aangehouden. Voor de bezoldiging
van de raad van bestuur wordt gehandeld conform de Wet Normering Topinkomens. De
precieze honorering is opgenomen in de jaarrekening.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Het jaarverslag bestuur en kwaliteit 2019 met daarin een verslag van onze activiteiten is
te raadplegen op onze website, evenals de jaarrekening 2019. Hierin is ook de balans en
staat van baten en lasten te vinden.
Stichting Vrienden van
Magentazorg kent een drietal stichtingen, die middels donaties zorgen dat bewoners van
onze locaties en bezoekers van de dagbehandeling meer ontspanningsmogelijkheden
krijgen. De donaties en giften maken veel extra's mogelijk. Hier zijn we heel blij en
dankbaar voor!
Meer informatie over de Stichting vrienden van Zuyder Waert, de Stichting vrienden van
Oudtburgh en de Stichting vrienden van Lauwershof is te lezen op onze website.

