
“Ik vind het vanzelfsprekend dat de kwaliteit en veiligheid  
van de zorg en behandeling, de schoonmaak, het eten en drinken 

en mijn woonomgeving in orde is.”

Thuisgevoel

Aanspreekpunt

Cliënt centraal:
de wensen van onze cliënten 

en hun naasten

Identiteit

Communicatie/gelijkwaardigheid

Afspraken

“ Communiceer open, eerlijk, 
transparant en respectvol 
met mij of mijn familielid.” “ Ik zie jullie allemaal als één 

Cicero. Als ik jou een vraag 
stel, dan verwacht ik dat je die 
beantwoordt of ervoor zorgt 
dat ik op redelijke  termijn  
een antwoord krijg. Ik vind  
het prettig te weten wie de 
 hoofdverantwoordelijke is, 
ofwel tot wie ik me kan 
 wenden als ik er niet uitkom.”

“ Maak duidelijke afspraken 
én kom ze ook na. En mocht 
dat niet lukken, laat me dan 
ook wat weten.”

“ Leer mij of mijn familielid écht  
kennen en zie mij of hem/haar niet  
als een kamernummer of taak. Sluit  
bij mij aan, in die fase van mijn leven, 
met het leven dat ik gehad heb en de 
behoeften die ik op dat moment, op 
die dag heb én respecteer mij daarin.”

“ Ik wil graag wonen in dit 
zorgcentrum en hier niet 
verblijven of als gast 
 worden gezien.”



Thuisgevoel

Aanspreekpunt

Identiteit

Communicatie/gelijkwaardigheid

D   Ruimte om mijn eigen keuzes te maken (eigen regie 
  en keuzemogelijkheden), ook als die afwijken van 
  professionele inzichten (zelfbeschikkingsrecht) of 
  de gebruiken van de bestaande groep;

A   Ruimte om mezelf te kunnen zijn;

B   Ruimte om te leven volgens mijn normen en waarden;

C   Ruimte om mijn eigen levensritme en -gewoontes   
  zoveel mogelijk (met mijn beperkingen) vast te houden.  
  Persoons-/mensgerichte zorg op (aard en tijdstip) en   
  met menselijke maat (liefdevol, respectvol, aandacht,  
  warmte) ontvangen, waarbij uitgegaan wordt van 
  de zaken die ik wel nog kan en waarbij ik word 
  gestimuleerd om zolang mogelijk zelfredzaam te zijn;

E    Ruimte voor verschil, de ondersteuning ontvangen die voor  
  mij belangrijk is en die waarde toevoegt aan mijn leven.

D   Ik kan mijn eigen woonruimte naar mijn eigen 
  smaak inrichten;

A   Ik voel me welkom in de omgeving waar ik woon 
  en mijn familie/mantelzorgers ervaren dit ook als zodanig;

B   Ik heb een eigen woonruimte met eigen sanitaire  
  voorzieningen om mezelf terug te trekken (met mijn  
  familie/vrienden);

C   De privacy van mijn eigen woonruimte wordt ook  
  als zodanig gerespecteerd;

E    Er worden kansen gecreëerd om mijn dag op een  
  aangename en gezellige manier in te richten met  
  zaken die mij interesseren en mensen met wie ik 
  het goed kan vinden.

A   Ik word serieus genomen   
  als ervaringsdeskundige   
  en als ik dit zelf niet meer   
  (zo goed) kan, dan wordt   
  mijn familie of mantelzorger 
  als zodanig beschouwd;

C   JA-cultuur. Probeer uit te gaan van 
  mogelijkheden: “gaat niet, bestaat niet”. 
  Ik snap dat niet alles door jullie als 
  organisatie geboden kan worden vanuit 
  het bestaande ZZP, maar zorg samen met  
  mij, dat ik mijn leven kan inrichten zoals 
  ik dat wil;

D   Zorg dat er afstemming plaatsvindt 
  binnen het team dat betrokken is bij mijn 
  ondersteuningsbehoefte, of dit nu op het 
  gebied van wonen, welzijn of zorg en 
  behandeling is, iedereen is op de hoogte 
  van gemaakte afspraken;

E    Zorg dat er eenduidig wordt omgegaan 
  met deze afspraken.

A   Ik heb behoefte aan een   
  duidelijk aanspreekpunt;

F    Ik vind het belangrijk te weten met wie ik van 
  doen heb (voorstellen en dragen naambadge).

B   Ik wil dat er altijd iemand   
  beschikbaar is om mij 
  te helpen;

C   Ik wil dat iedereen de 
  verantwoordelijkheid neemt 
  om mij een oplossing te bieden;

D   Als ik er niet uitkom met de medewerkers, is het  
  voor mij belangrijk te weten wie de dienst uitmaakt  
  of eindverantwoordelijk is voor de gang van zaken  
  in het huis (of op de afdeling) waar ik woon;

E    Ik hecht eraan als ik niet met teveel verschillende  
  medewerkers te maken heb, stabiliteit is voor 
  mij belangrijk;

Afspraken
A   Wees duidelijk en reëel in 
  de zaken die ik wel en niet  
  van jullie mag verwachten,   
  voordat ik hier kom wonen;

B   Help mij zo snel mogelijk en  
  als dat niet lukt, wees dan   
  duidelijk wanneer het wel kan;

B   Hou een open en eerlijke  
  dialoog met mij op basis  
  van gelijkwaardigheid. 
  Doe als professional je best  
  om mij van informatie te  
  voorzien waardoor ik een  
  bewuste keuze kan maken;

C   Ik krijg en ervaar de ruimte om feedback te  
  kunnen geven zonder dat ik hier nadelige  
  gevolgen van ervaar. Medewerkers hebben  
  een open en lerende houding;

D   Ik word aangesproken op een manier die bij  
  mij past en die ik prettig vind;

E    Er is tijd en ruimte voor oprechte aandacht en 
  een praatje met mij.


