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Wat schieten 
de cliënten er 

mee op?



Wat is Luisteren en… doen! 
ook alweer?

• Een plan dat samen gemaakt is:

• ZO willen wij de dingen doen in de komende jaren

• DIT willen we de komende jaren nog meer gaan 

doen

• Dat gaat over meerdere jaren

• Zie je terug in het jaarplan, de begroting en in de 

projecten



Luisteren… En doen!

• Altijd blijven oefenen!

• Praat iedereen mee?

• Krachtkring is een voorbeeld 

• En de Visie op zeggenschap, inspraak 

en medezeggenschap

• Maar Corona maakt het de laatste tijd 

wel lastiger.



Op de computer vergaderen is lastig!

Maar jullie 
doen het goed! 



Welke voorbeelden zien jullie terug?



1. Antroposofie als bron

• Gelijkwaardigheid
• Kijk naar iemands talenten
• Antroposofie moet je doen!

•Wederkerigheid
• Elkaar helpen
• De samenleving verrijken

• Antroposofie à uitwerking met 
elkaar delen



1. Antroposofie als bron

• Gelijkwaardigheid
• Wat staat er in jouw zorgplan?
• Meelezen met CarenZorgt
• …….. Wat nog meer?

• Wederkerigheid
• Hoe kunnen we onze 

antroposofische kant beter laten 
zien?

• De samenleving verrijken

Wat zien jullie 
er van terug?



2. Wonen, werken en vrije tijd

• Luister naar mij, hoor mij, zie mij!

• Instrumenten om beter te leren luisteren (de 

praatstok)

• Dat er geluisterd wordt zie je terug in de zorg

• Tevredenheid meten: Cliënten over kwaliteit

• Meedoen in de samenleving

• Wonen en werken in de wijk van een dorp of 

een stad



2. Wonen, werken en vrije tijd

• De bouwplannen

• Meedenken over je leefomgeving --> op tijd 

• Voorbeeld: de keukens op Midgard, Novalishoeve De Tunen

• ……….Wat nog meer?

• Communicatie met cliënten ondersteunen

• Voorbeeld: meer aandacht voor niet-sprekende cliënten

• Voorbeeld: Filmpje van De Reiziger over de jaarcyclus

• ……….Wat nog meer?



3. Sociaal ondernemen

• Open organisatie die wat te bieden heeft

• Samenwerken met ondernemers

• Economische en maatschappelijke waarde verbinden

• Oplossingen niet alleen binnen de muren van de 

organisatie zoeken



3. Sociaal ondernemen

• De Kosterij

• Fermento

• De GreenCanteen in de school in Haarlem

• Iambe met bijvoorbeeld Jeugdland

• Visserhuisjes De Tunen

• … welke voorbeelden zien jullie?



4. Duurzaamheid

• We hebben allemaal iets te leren in dit leven

• Duurzaamheid is goed zijn voor de aarde en de natuur

• We leven in verbinding met de natuur

• We eten gezond en verspillen niet

• Medewerkers blijven graag bij ons werken



4. Duurzaamheid

• We recyclen en werken met duurzame 
materialen

• We bouwen duurzaam, gebruiken 
bijvoorbeeld zonne-energie

• Voorbeeld: oesterzwammen groeien op 
koffieprut

• ……………..



5. Kwaliteit van zorg
• We werken vanuit de relatie

• De driehoek cliënt-verwant-persoonlijk begeleider is belangrijk

• Luisteren we echt? Zo werken we aan maatwerk

• Cliënten zijn veilig bij ons en ze voelen zich veilig

• Er is een fijn werkklimaat voor iedereen

• We zijn transparant en vertellen wat we niet goed doen, en leren 

daar van



5. Kwaliteit van zorg
• Blijkt uit Cliënten-onderzoek: meer 

rust, structuur en ritme op de groepen

• Voorbeeld van veiligheid: nieuw 
systeem voor incidenten melden en er 
van leren

• Meerzorg-beleid

• Transparanter met CarenZorgt

• Voorbeeld: Medicatie beter 
organiseren en digitaal aftekenen

• Voorbeeld: Beelden uit de Praktijk. 
Feedback vragen op hoe we werken. 
Cliënten die mee-kijken?



En nu doen!....

• En hoe kunnen we nog meer 

voor elkaar krijgen?

• Met de cliëntenraad?

• Voor alle cliënten?

• In 2022 komt er een nieuw 

meerjarenbeleid. 

• Denk je mee?


