
Visie

Onze maatschappij is onder invloed van een doorgedreven globalisering op vele vlakken
gedreven door voornamelijk economische criteria. 

Het sociale vangnet dat in West-Europa vrij vanzelfsprekend was, staat sterk onder druk. 
Steeds hoger wordende eisen in verband met persoonlijke competenties en flexibiliteit
worden gevraagd van het individu.

Dit betekent ook dat het welbevinden van mensen steeds afhankelijker wordt van de mate 
waarin zij in staat zijn zich hieraan aan te passen. 

Om deel te nemen aan de maatschappij is het noodzakelijk zich hierop voor te bereiden
door continue aanscherping van kennis, vaardigheden en flexibiliteit.

Op momenten dat mensen moeilijkheden ondervinden wordt het steeds zwakkere sociale
vangnet als onvoldoende aangepast ervaren om aan de individuele hulpvraag te voldoen.
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Missie

Falcongroup International wil – in de context van de economische realiteit –
een onafhankelijke, op resultaat gerichte objectieve dienstverlener zijn
om mensen te helpen actief aan de maatschappij deel te nemen en hun welbevinden
op een aanvaardbaar niveau te houden of deze te overstijgen.

Dit doen we door:

• een onafhankelijke en neutrale positie ten opzichte van het bestaande
gesubsidieerde zorgnetwerk in te nemen, waar mensen geholpen worden met hun
specifieke vragen

• een effectieve en efficiënte dienstverlening
(resultaatgericht en met geoptimaliseerde kost) 

• het helpen ontwikkelen van kennis, vaardigheden en flexibiliteit

Daar waar de huidige zorgverlening onvoldoende aan de behoeften van de mensen voldoet
zullen wij een begeleiding op maat aanbieden.
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Kwaliteitspolitiek

Falcongroup International BVBA wil bijdragen aan onze klanten hun succes door:

Klantgerichte aanpak
Uitmuntendheid in resultaten

Groei in persoonlijke ontwikkeling
Een neutrale en onafhankelijke positionering

Falcongroup International BVBA verbindt zich tot:

begrijpen, anticiperen en vervullen van eisen en verwachtingen van onze klanten
conformiteit met van toepassing zijnde regelgevingen, wetten in de landen waar 
we werkzaam zijn
het continue verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van ons management systeem
het naleven van de deontologische codes

Falcongroup International BVBA zal zijn succes uitbouwen door met professionele, integere 
mensen te werken.

Competitie is een bron van inspiratie!
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