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MISSIE, VISIE, KERNWAARDEN EN STRATEGISCHE
THEMA'S

Missie
Als je doof of slechthorend bent of een

taalontwikkelingsstoornis hebt, heeft dat invloed op wie je

bent en op je rol in de samenleving. Ervaar jij of je

omgeving hierin belemmeringen, dan kun je bij Auris

terecht. De medewerkers van Auris zijn experts in

taal, communicatie en horen. Samen zorgen wij dat jij je

optimaal ontwikkelt zodat je effectief kunt meedoen aan

de samenleving.

Visie
Wij sluiten aan bij jouw vraag op het gebied van taal,

communicatie en horen. Om het beste uit jezelf te halen,

krijg je bij Auris dat wat daarvoor nodig is. Dit doen we met

onze diagnose, behandeling, dienstverlening en ons

onderwijs. Ons aanbod is specialistisch, op maat,

doelgericht en effectief. Als het noodzakelijk is, bieden wij

je dit aan op één van de Auris behandel- of

onderwijslocaties.



Organisatiedoel
Onze doelgroep doet mee in de samenleving. Auris draagt

hieraan zichtbaar bij door expertise over taal, spraak en

gehoor verder te ontwikkelen en te delen. Hierbij werkt

Auris samen met partners binnen en buiten de sector.

Auris Kernwaarden
 

Samen
Jij wilt effectief mee kunnen doen in de samenleving. De

medewerkers van Auris kunnen je daarbij helpen. Wij

begrijpen namelijk wat het betekent om doof of

slechthorend te zijn of een taalontwikkelingsstoornis te

hebben. Ook weten we welke invloed dit heeft op jouw

omgeving. Wij werken samen aan jouw ontwikkeling en

helpen je het beste uit jezelf te halen. Door aan te sluiten bij

jouw vragen over taal, communicatie en horen. En door

altijd de verbinding te zoeken met jouw netwerk,

bijvoorbeeld je familie, verzorgers, begeleiders en leraren.

Dat is waarom onze medewerkers bij Auris werken.

Zorgvuldig
De medewerkers van Auris zijn stuk voor stuk experts op

het gebied van taal, spraak en gehoor. Zij bieden jou

specialistische en persoonlijke begeleiding. Doelgericht en

met bewezen effectieve methoden, die zoveel mogelijk

gebaseerd zijn op praktijkgericht wetenschappelijk

onderzoek van anderen en onszelf. Ook werken wij continu

aan de verbetering en vernieuwing van onze expertise en

ons aanbod.

Slagvaardig
Jij wilt stappen zetten die voor jou belangrijk zijn,

bijvoorbeeld naar regulier onderwijs of werk. De

specialisten van Auris helpen je daarbij. Zij leggen de lat

hoog en denken in kansen. Uitdagingen gaan ze niet uit de

weg en hun werkwijze is vooruitstrevend en innovatief. Aan

de andere kant: fouten maken mag. Want daar leer je van.

Strategische thema's 2023 - 2027
 

1. Versterken evidence informed
werken
Dit doen we door praktijkgericht onderzoek uit te voeren en

het invoeren van de borgingssystematiek. De afgelopen

jaren hebben we met elkaar het kwaliteitskader

opgebouwd. De standaarden en interventies die we

inzetten, zijn allemaal beschreven en onderbouwd.

2. Verbeteren dienstverlening en
kennisoverdracht
We delen kennis met ketenpartners in het sociale domein

en het reguliere onderwijs, zodat TOS en D/SH en alle

vraagstukken daar omheen meer bekend worden in de

samenleving. Auris werkt hieraan door bijvoorbeeld het

bieden van consultatie & advies, (gratis) cursussen ‘Ervaar

TOS’ en ‘Ervaar D/SH’ en het overdragen van expertise aan

het reguliere veld.

3. Organisatieontwikkeling door
professionalisering en accreditatie
Auris ontwikkelt zich verder tot een lerende organisatie.

Professionals ontwikkelen een onderzoekende houding;

reflecteren op het eigen handelen en evalueren met elkaar

de toegepaste interventies en standaarden. Vanuit de

Auris Ondersteunende Diensten wordt het primaire proces

optimaal gefaciliteerd.

4. Versterken samenwerking zorg en
onderwijs
We versterken de keten ‘diagnostiek – zorg – onderwijs –

ambulante dienstverlening’. Auris biedt zowel zorg als

onderwijs en heeft hiermee een totaalaanbod. Om onze

doelgroep zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in de

inclusieve samenleving is een goede samenwerking

tussen de verschillende onderdelen van deze keten van

belang.

5. Technologische innovatie
We versterken van de innovatiekracht van Auris en de

samenwerking met partners. Auris zoekt systematisch en

doelgericht naar kansen om onze dienstverlening te

verbeteren. Technologische innovatie met name op gebied

van spraaktechnologie, artificiële intelligentie (AI), virtual

reality (VR) en Augmented Reality (AR) kan hieraan

bijdragen.

6. Excellente ondersteuning.
De komende jaren zal de Auris Ondersteunende Diensten

nog meer inzetten op de integrale ondersteuning en

ontzorging van het primaire proces. De AOD biedt

daarnaast accurate informatie om op (bij) te sturen en het

faciliteert met ondersteunende processen het primaire

proces. Auris richt de ondersteunende processen helder,

eenduidig en efficiënt in.
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