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Manifest
Ik geloof dat goede zorg tot stand komt als de persoonlijk en professionele waardenkaders van zorgorganisaties,
zorgprofessionals en patiënten met elkaar verbonden zijn. Onder alle werk- en regeldruk zie ik geen ruimte meer om jezelf
te kunnen zijn en vanuit je diepste drijfveren invulling te geven aan de zorg die je verstrekt of juist ontvangt. Ik verbind me
aan ZorgWaarde omdat ik zie dat het anders kan.
Ik wil bijdragen aan het versterken van de zorg door de waarden weer een plek te geven. Zo vergroten we de slagkracht
van de organisaties, verhogen we de arbeidsvreugde van de professionals en helpen we de patiënt om die situatie te
kiezen of creëren, waarin hij het beste herstelt of verder leeft.
ZorgWaarde voor
patiënten

Patiënten moeten niet langer over één kam
geschoren worden, als een gestandaardiseerd
gemiddelde benaderd worden en lijdend
voorwerp zijn van een zorgproces.

Patiënten moeten kunnen kiezen voor zorg die
past bij hun persoon en levenswijze. Zij hebben
het recht om te bepalen wie hen op welke
manier zorg biedt. Dan kunnen zij de regie
voeren over de kwaliteit van het eigen leven.

ZorgWaarde voor
professionals

Professionals moeten niet langer steeds verder
worden ingesnoerd in klemmende
kwaliteitsregels, inspecties en
efficiencymaatregelen. Er moet een einde komen
aan het betuttelen van hun professionaliteit.

Professionals moeten patiënten tonen waar zij
voor staan en zelf kunnen kiezen om zich aan een
instelling te verbinden op waarden. Gedeelde
waarden geven hen voldoende kader om echte
regie te kunnen voeren vanuit professionaliteit.

ZorgWaarde voor
organisaties

Zorgorganisaties moeten niet langer in de
verdrukking komen omdat ze zich gedwongen
moeten meten naar één maatstaf. Zij mogen niet
langer kleurloos zijn naar patiënten of
arbeidsmarkt, en door opgelegde
standaardisering buiten hun kracht gezet
worden.

Zorgorganisatie moeten mogen staan voor wie ze
zijn en hun eigenheid inzetten om meerwaarde
te bieden aan hun cliënten. Zij verdienen de
efficiencywinst en betere kwaliteit die uit
verbondenheid met medewerkers en kwaliteit
ontstaat.

ZorgWaarde voor
de maatschappij

De zorg mag niet langer alleen een kostenpost
zijn. Vanuit die visie wordt de waarde die zorg
kan hebben in de levens van mensen en in de
maatschappij ten onrechte genegeerd.

Zorg moet weer menselijker worden. Dat is niet
alleen aangenaam, maar houdt onze zorg ook
betaalbaar. Juist door overbodige
beheersmaatregelen af te schaffen en mensen de
ruimte te geven om zelf zo goed mogelijk te
genezen of verder te leven.

Dit wil ik niet meer!
Naam:
E-mail adres:
Organisatie:
Functie:
□ Mijn naam anoniem houden

Hieraan wil ik bijdragen!
Handtekening:

□ Mijn functie anoniem houden

Stuur het getekende manifest in om als sympathisant geregistreerd te worden, of teken het online op zorgwaarde.org
Anonieme gegevens worden gebruikt voor statistieken, maar als vertrouwelijk aangemerkte namen en functies worden nooit vrijgegeven.
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