
Elk mens, hoe beschadigd ook, is kostbaar

HART VOOR ZORG



De Sleutelbloem is een zorgaanbieder midden in het Groene 
hart, met een dependance in de Betuwe. We hebben hart 
voor de mensen die aan de rand van de samenleving staan 
en niet mee kunnen komen in de huidige maatschappij. 
Vanuit de liefde van God bieden we een warme plek om 
jezelf te kunnen zijn en te zoeken naar het doel in jouw 
leven. Je bent bij ons welkom, wat je achtergrond ook is en 
we bieden je zorg op maat aan.

Doelgroep en aanbod
We richten ons met name op mensen met psychosociale 
en psychiatrische problemen, verslavingsproblematiek, 
(ex) gedetineerden, mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt en jongeren die zijn vastgelopen op school. 
Alle leeftijdsgroepen zijn vertegenwoordigd, maar de 
grootste groep bestaat uit (jong) volwassenen.
De zorg bestaat uit een gevarieerd aanbod aan 
dagbesteding, individuele begeleiding, pastorale begeleiding, 
leerwerktrajecten, begeleid/beschermd wonen, ambulante 
begeleiding en stages. 

De Sleutelbloem:
als plantje: eenvoudig  

en bijzonder
als muzieksleutel: er zit 

muziek in ieder mens
als sleutel: het openen 
van gesloten bloemen



Kernwaarden:

Persoonlijke aandacht
Om tot een effectieve dienstverlening te komen 
vinden we een persoonlijke relatie met jou van 
groot belang. Vanuit die relatie kan er goed gewerkt 
worden aan het coachen, motiveren en reflecteren.

Creativiteit
De Sleutelbloem staat voor creativiteit en 
originaliteit. We kleuren graag buiten de lijntjes. 
Out-of-the-box denken wordt erg gewaardeerd 
en aangemoedigd. Je krijgt volop de ruimte om je 
ideeën te uiten en als het even kan uit te voeren. 

Veiligheid
De Sleutelbloem wil vóór alles een veilige plek zijn, 
zodat je weer vertrouwen kunt krijgen in anderen 
en je jezelf kwetsbaar op durft te stellen. 

Procedure:
Bij interesse in ons zorgaanbod, voor jou of voor 
iemand in jouw omgeving kun je contact opnemen 
via de contactmogelijkheden vermeld op de 
achterzijde.
Als je je aangemeld hebt, vinden er intake-
gesprekken plaats. Na die gesprekken neemt de 
Sleutelbloem een besluit of we passend zijn voor 
jou en jouw hulpvraag. 

Eerst de relatie,  
dan de taak.
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Voor meer informatie en aanmelden:
www.de-sleutelbloem.nl
aanmeldingen@de-sleutelbloem.nl
0172-409143


