‘Wij willen
opleiden voor een
nieuwe realiteit,
waarin de
professionaliteit
van de
zorgverlener weer
centraal staat en
beheerskaders
waar mogelijk
ruimte maken
voor een gedeelde
belofte.’

Gelooft u ook in deze zorg van waarde(n)?
Teken dan het manifest op ZorgWaarde.org!

ZorgWaarde

Bent u als organisatie geïnteresseerd in deze
beweging en wilt u meer weten? Neem dan
contact op met de ZorgWaarde matchmakers.
Zij brengen organisaties bij elkaar. De
matchmakers bezoeken zorgverleners,
opleiders, verzekeraars, kenniscentra en
adviseurs. Zij matchen gedeelde vragen en
beschikbare kennis. Ze helpen om projecten
op te starten, samenwerking te initiëren en
kennis te delen.
www.zorgwaarde.org
@zorgwaarde
Group “ZorgWaarde”
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Zorg & welzijn wordt
weer zoals het bedoeld is:
met betekenis voor alle
betrokkenen en
betrokkenheid vanuit een
gedeeld waardenkader

ZorgWaarde.org

Zorg van Waarde
U wilt zorg realiseren waarin de organisatie,
de patiënt en de zorgverlener elkaar ècht
vinden. U stelt zichzelf vragen:
• Waarom kiezen onze patiënten voor
ons?
• Wat maakt ons aantrekkelijk als
werkgever voor zorgprofessionals?
• Wat kan ik doen om gebruik van onze
welzijnsvoorzieningen te stimuleren?
• Hoe kan ik economisch verantwoord
bejegeningwaarden borgen?
Het werken in zorg en welzijn wordt steeds
verder gestandaardiseerd. Kostenreductie
is het leidende streven. Maar
standaardisering maakt de zorg ook
onpersoonlijker. Dat heeft in veel settingen
als gevolg dat patiënten, cliënten én
professionals steeds meer moeite hebben
zichzelf nog in die zorg te herkennen.
Dat is zonde. Want het zijn gedeelde
waarden die zorgen voor de ‘klik’ tussen
organisatie, behandelaar en cliënt; die een
behandeling dragelijk kunnen maken, of
waardoor je met plezier kunt werken.

‘ZorgWaarde is een verzamelplaats
voor mensen en organisaties die
geloven in waardengedreven zorg:
betaalbare zorg op basis van
herkenbare waarden.‘

‘Bijdragen aan een gedeelde missie
is bevredigend, meer dan een
protocol dienen. Het is de basis voor
echte kwaliteit. Ook in de zorg’

De rol van ZorgWaarde
ZorgWaarde is een beweging die wordt
gedragen door alle deelnemers. Zij
wisselen kennis uit. De matchmakers
werken vragen gericht uit tot projecten
door ze te koppelen aan kennis, expertise
en financieringsmogelijkheden vanuit het
netwerk van deelnemers.

Concrete onderwerpen
Weten wat je drijft
Mensen zijn verschillend. Dat geldt voor
patiënten, maar net zo goed voor
professionals. En voor organisaties.
En omdat we allemaal verschillen, is er niet
éen beste benadering. De éen wil werken in
een warme sociale organisatie, de ander wil
graag behandeld worden volgens de
nieuwste technieken, of juist alleen met
aloude beproefde methoden.
Het werken vanuit waarden betekent dat
aandacht en compassie een volwaardige rol
worden geven. Het betekent ook dat de
waarden van de organisatie kleur geven aan
de manier waarop de professional zorg
verleent. Die waarden vormen het
fundament voor de keuze van mensen voor
uw organisatie.

Wij geloven in efficiëntie als waarde.
Hoe kunnen we dat koppelen aan een
aangename bejegening?
Pilot project voor een nieuwe visie op
bejegening. Door ZorgWaarde gekoppeld
aan partners en een relevante subsidie.
Wij doen veel projecten, hoe kunnen we
de resultaten optimaal verankeren?
Waardenkaders bepalen als basis voor het
innovatieprogramma
Wij hebben een scherpe identiteit en op
basis daarvan plannen. Wie kan ons
helpen de implementatie vanuit
waarden te begeleiden?
Gespecialiseerde adviseurs benutten
kennis uit innovaties van ZorgWaarde
deelnemers.

‘Deel met ons uw vragen over Zorg
vanuit Waarden. U kunt putten uit
een bron van antwoorden’

