
Goed leven 
Bij een ‘goed leven’ draait het erom dat cliënten worden gezien, dat ze deel uitmaken van het leven 
van anderen en invloed hebben op hun eigen leven. Betrokken en goed opgeleid personeel is daarbij 
belangrijk, evenals de beschikbaarheid van behandelingen en passende woningen en dagbesteding. 
Onze cliënten en medewerkers moeten kunnen rekenen op steun vanuit de eigen organisaties, het 
Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) en andere kennisinstituten. 

De beste zorg  
Medewerkers, cliënten en verwanten nemen zelfstandig beslissingen in het eigen team. Samen 
bepalen zij hoe ze de kwaliteit van zorg willen verbeteren en wie ze daarbij nodig hebben.  
 
Toetsing door visitatie 
Toetsing of ‘het goede leven’ en ‘het mooie werk’ worden vormgegeven zoals we dat hebben 
afgesproken, gebeurt door een onafhankelijke partij. Leden van teams gaan bij elkaar op bezoek voor 
een ‘interne visitatie’. Zo kunnen we van elkaar leren.  
 
Voldoen aan eisen 
Passages die niet bijdragen aan ‘het goede leven’, ‘het mooie werk’ of ‘een financieel gezonde 
organisatie’ worden uit het kwaliteitshandboek verwijderd. Daarbij zorgen we wel dat we blijven 
voldoen aan de eisen van financiers en toezichthouders.  
 
Je stem laten horen 
In 2016 worden initiatieven ontwikkeld die moeten leiden tot (meer) gezamenlijke regie van cliënten, 
verwanten en medewerkers op alle niveaus van de organisatie. Cliënten moeten worden 
ondersteund bij het naar voren brengen van hun verwachtingen en wensen. Ook worden in 2016 
ideeën ontwikkeld om de gezamenlijke regie in te bedden in de (wettelijke) medezeggenschap.  
 
Goede zorg is veilige zorg  
Cliënten en medewerkers hebben recht op een veilige omgeving. We willen leren van incidenten. 
In 2016 ligt de nadruk op medicatieveiligheid en het omgaan met geweld tijdens het werk. Dat doen 
we door middel van trainingen, de inzet van speciaal opgeleide begeleiders, het stimuleren van 
meldingen en het bespreken ervan. 
 
Leven in vrijheid 
Middelen en maatregelen mogen alleen worden toegepast in situaties waarin cliënten zichzelf of 
anderen ernstig in gevaar brengen, anders niet. Bij toepassing langer dan zes maanden is een ‘second 
opinion’ vereist van een arts met expertise op dit gebied of een gedragskundige. Psychofarmaca 
worden afgebouwd.  
 
Innovatie 
Innoveren is belangrijk, ook in 2016. In 2016 willen we nadrukkelijk aandacht schenken aan het delen 
van kennis met mensen in onze eigen organisatie, bijvoorbeeld door kenniscafés, maar ook met 
andere organisaties en kennisinstellingen. We zetten onze deelname aan Handicap Experience voort, 
blijven betrokken bij promotietrajecten van medewerkers en onderzoek en steunen nieuwe 
initiatieven vanuit de teams. 
 


