
‘Vertel eens 
iets over 
jezelf.’
Dit boekje vertelt waar we als zorgorganisatie voor staan en gaan. 



Maar dat waren we eigenlijk al. 

De Stromen en 
Opmaat zijn  
Aafje. 



Hun wensen, 
dagritme  
en voorkeuren 
vormen ons 
uitgangspunt.

Mensen willen hun eigen leven leiden. In hun eigen 
omgeving en op de manier die ze zelf het liefste willen. 
Aafje ondersteunt daarbij. Aafje is altijd in de buurt. 
Met thuiszorg, met huizen en met zorghotels.

Om je eigen leven te kunnen leiden, heb je anderen nodig. 
Aafje is graag die ander.

Aafje is ervan overtuigd dat mensen langer gezond en 
vitaal blijven als ze de baas zijn over hun eigen dagritme 
en als ze zich op hun gemak voelen. Thuis. Toegewijde 
vakmensen die begrijpen waar klanten* behoefte aan 
hebben, brengen die gedachte elke dag in de praktijk. 
Omdat ze je kennen en je merkt dat je gekend wordt. 
Daarom geeft Aafje wat je nodig hebt nog voordat je erom 
vraagt.

*  Waar wij van klanten spreken, bedoelen wij natuurlijk  
ook gasten en bewoners.

Bij Aafje geven 
we de zorg die we 
onze eigen ouders 
toewensen.
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Hun wensen, 
dagritme  
en voorkeuren 
vormen ons 
uitgangspunt.

‘ Fijn,  
dat je er 
bent.’
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Hun wensen, 
dagritme  
en voorkeuren 
vormen ons 
uitgangspunt.

Onze stamboom en het verhaal van Aafje beginnen in 1901. 
Een tijd waarin de leefomstandigheden in Nederland slecht 
waren, de levensverwachting laag, schoon drinkwater een 
luxe en zorg slechts bereikbaar was voor de rijken. 

Aafje trok in die tijd door het land en vertelde haar ideeën 
over wijkzorg. Iets dat toen nog helemaal niet bestond in 
Nederland. Ze wilde zorg bereikbaar maken voor iedereen. 
Betaalbaar maar ook dichtbij; georganiseerd in de buurt. 
Waar ze kwam inspireerde ze andere vakmensen en het 
resulteerde in vele Kruisverenigingen in onze regio. 

Aafje was sociaal bewogen, eigenwijs én een echte 
pionier. Zij was ondernemend en een vakvrouw. Een echte 
doener. Met haar initiatieven was ze haar tijd ver vooruit. 
Ze werd tegengewerkt maar liet zich niet tegenhouden. 
Ze was altijd aan het werk en was een ware duizend-
poot. Ze startte opleidingen en cursussen, doceerde zelf, 
liet nieuwe functies ontstaan en ontwierp eigenhandig 
verpleeg artikelen.

De oorspronkelijke ideeën van Aafje sluiten aan op ons 
buurtconcept. Wat zij voelde, voelen wij. Zoals zij zag 
dat het beter en anders kon, zo zien wij het ook. Aafje 
bleef verbeteren en haar verhaal uitdragen. Ze was een 
vakvrouw en ondernemer. Ze begreep waar behoefte aan 
was en bedacht er oplossingen voor. Als Aafje nu geleefd 
had, zou ze zeker met zorg hotels zijn begonnen. Wij gaan 
verder met het gedachte goed dat Aafje is gestart.

Sinds 1901
Aa!e is geboren als Aa"e Gesina van Hulst. Ze werd 
ju#rouw Van Hulst genoemd, maar ook Aa!e. Wij 
dragen graag haar naam. Omdat ze stond waar wij 
ook voor staan. Ze symboliseert onze eigen drijfveren, 
overtuiging en ons gevoel voor kwaliteit. Altijd dichtbij 
en in de buurt. Altijd persoonlijk. Dagelijks in de prak-
tijk gebracht door mensen die zien wat nodig is en 
aanvoelen wat klanten willen. Daarom heten we Aa!e.

Waarom heten we Aa!e?
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Hun wensen, 
dagritme  
en voorkeuren 
vormen ons 
uitgangspunt.

De missie van Aa!e
Alles wat wij doen is erop gericht om mensen hun eigen 
leven te laten leiden. Het leven zoals zij dat het liefste 
willen. Hun wensen, dagritme en voorkeuren vormen ons 
uitgangspunt.

Bij Aafje geven we de zorg die we onze eigen ouders 
toewensen. Dat doen we met thuiszorg, maar ook in onze 
huizen en zorghotels.

Hun wensen, 
dagritme  
en voorkeuren 
vormen ons 
uitgangspunt.
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Hun wensen, 
dagritme  
en voorkeuren 
vormen ons 
uitgangspunt.

Uw leven, uw dag, uw thuis. 

Dat is wat klanten van Aafje moeten ervaren. Hun leven 
vormt het uitgangspunt. Elke dag. En op een manier 
waarop ze zich thuisvoelen. 

Aafje wil écht iets betekenen voor klanten. Niet omdat 
ze weet wat goed voor iemand is, maar door te luisteren, 
aandacht te geven en in te spelen op behoeften. Zo wordt 
bijgedragen aan herstel, aan een gevoel van veiligheid, 
aan gezondheid, aan zelf vertrouwen, aan plezier. Aan het 
leven.

Om je eigen leven te kunnen leiden, heb je anderen nodig. 

Aafje is graag die ander.

De visie van Aa!eOm je eigen leven te 
kunnen leiden, heb 
je anderen nodig. 
 
Aafje wil graag die 
ander zijn.
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Hun wensen, 
dagritme  
en voorkeuren 
vormen ons 
uitgangspunt.

‘ Van mij 
mag 
vandaag 
wel een 
uurtje 
langer 
duren.’
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dagritme  
en voorkeuren 
vormen ons 
uitgangspunt.

‘ Zó, wat 
ben jij 
dichtbij!’ 
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Hun wensen, 
dagritme  
en voorkeuren 
vormen ons 
uitgangspunt.

‘ Morgen- 
avond 
speel ik 
voor ’t 
echie.’
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Hun wensen, 
dagritme  
en voorkeuren 
vormen ons 
uitgangspunt.

Wij staan altijd klaar voor elkaar, zijn aanspreekbaar en 
zorgen er ook voor dat klanten zich echt thuis voelen.

Wij leveren de zorg zoals we die onze eigen ouders 
toewensen. Veilig, vertrouwd, persoonlijk en profes-
sioneel. Dat doen we door de behoeften van onze 
klanten centraal te stellen.

Wij zijn vakmensen en enthousiaste, daadkrachtige 
doorzetters, met een groot hart voor mensen en een 
flinke dosis humor.

Wij geven altijd thuis

Wij doen de zorg goed

Wij werken met hoofd, 
hart en humor

Kernwaarden
In ons werk laten wij ons leiden door drie kernwaarden. 
De waarden bepalen wie we zijn en waar we voor staan. 
Ze typeren onze organisatiecultuur en drive en bepalen 
ons karakter. Ze zijn de houvast in ons werk, maar zijn 
ook een inspiratiebron voor vernieuwing. Ze bepalen hoe 
we omgaan met elkaar, waarom mensen bij Aafje willen 
werken en klanten van onze diensten gebruikmaken.
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Hun wensen, 
dagritme  
en voorkeuren 
vormen ons 
uitgangspunt.

Aafje helpt je thuis, bij Aafje kun je wonen en bij Aafje 
kun je ook logeren. Aafje staat voor thuiszorg, huizen en 
zorg hotels.

In de buurten, de huizen en vanuit thuiszorg wordt enorm 
veel georganiseerd en een enorme variëteit aan diensten 
aangeboden. Ook zo geeft Aafje altijd thuis. 

Aafje komt uit de buurt en kent haar klanten persoonlijk. 
Maar onze mensen zijn ook bereikbaar en  benaderbaar; 
ze geven altijd thuis. Onze huizen staan open voor 
om wonenden en dragen bij aan de kwaliteit van leven en 
de sociale samenhang in de wijk. 

Maar het werk en onze missie kunnen we niet alleen reali-
seren. Daarvoor werken we  samen met anderen: familie, 
bekenden en buurtbewoners, maar ook met vrijwilligers, 
een netwerk van professionals en bevriende organisaties.

Aafje wil mensen laten leven zoals zij dat het liefste willen. 
Hoe moeilijk het soms ook kan zijn om te achterhalen wat 
iemand wil of waar iemand behoefte aan heeft. We onder-
steunen het eigen leven. Zo lang mogelijk thuis, en als 
dat niet kan in een van de huizen of tijdelijk in een van de 
zorghotels. 

Thuis in de buurt

Aa!e biedt zorg in de regio  
Rotterdam – Ridderkerk – Drechtsteden. 
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Hun wensen, 
dagritme  
en voorkeuren 
vormen ons 
uitgangspunt.

‘ Ik wist 
niet dat 
er zóveel 
over ons 
te weten 
viel.’
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Hun wensen, 
dagritme  
en voorkeuren 
vormen ons 
uitgangspunt.

Als de grondlegger van het vak wilde zij voorkomen dat 
mensen ziek werden, wilde zij goede zorg bieden en die in 
de buurt organiseren. Wij vertalen die gedachte naar deze 
tijd. Met vakmensen die werken met hoofd, hart en humor.

Aafje was een 
vakvrouw en 
ondernemer die  
ons inspireert.
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Postbus 8604
3009 AP  Rotterdam

Sigrid Undsetweg 222
3069 BV  Rotterdam

0900 8664
www.aafje.nl


