
Kwaliteitsplan 2021-2022

Missie
Wij bieden professionele ondersteuning aan mensen
met een beperking in het dagelijkse leven. Ertoe doet en van betekenis is

Kan zijn wie hij/zij is
Een leven lang leert
Zelf keuzes maakt
Eigen verantwoordelijkheid heeft
Gelijkwaardig is
Het gewone leven wil ervaren
In samenhang met anderen leeft

Visie
Ons mensbeeld is dat ieder mens:

Nieuwsgierigheid
Respectvol
Plezier
Ontwikkelingsgericht

Kernwaarden 

Merkbelofte

Triple-C

Ambitie
De Waerden staat bekend als eigentijdse organisatie
en een aantrekkelijke werkgever. Wij willen de
toekomst van onze organisatie bestendigen en het
groeiend aantal cliënten kwalitatief goede
ondersteuning bieden.

In het kwaliteitsplan staat beknopt hoe we de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening verder willen ontwikkelen.
Het fundament van De Waerden is hiervoor de basis. In 2021 en 2022 zijn de speerpunten onze focus voor het
verder verbeteren van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening. In het kwaliteitsplan staat beschreven welke
acties hierbij horen en op welk niveau in de organisatie de verantwoordelijkheden zijn belegd.

Speerpunten

Aan de hand van audits, onderzoeken en enquêtes, zijn in verschillende bijeenkomsten met leden van het

managementteam, teammanagers, cliënten, gedragskundigen en adviseurs uit de praktijk de speerpunten

geordend en geprioriteerd. Ook trends, veranderingen in wet en regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen

zijn hierin meegenomen. 

De kwaliteit van onze professionele ondersteuning is
gebaseerd op het theoretisch kader van Triple-C.

Wij ondersteunen de cliënten met behulp van de Triple-C. Dat wil zeggen dat wij cliënten zoveel mogelijk het
‘gewone leven’ laten ervaren. Medewerkers van De Waerden ondersteunen cliënten daarbij. 

Wij streven ernaar dat in 2021 onze medewerkers nog bewuster werken met de Triple-C methodiek waarmee 
De Waerden zich kan onderscheiden. Vanuit dit streven formuleren in 2021 van een merkbelofte. 
Dit is onze belofte richting de cliënten waarop zij ons mogen aanspreken.

Het fundament van onze zorg- en dienstverlening



Strategisch: focus op de langere termijn

Speerpunten 2021-2022
1. Ondersteuningsvraag van cliënt is leidend en er is
een passende indicatie en OSP.
2. Gezonde Teams 
3. Wet zorg en dwang
4. De ouder wordende cliënt 
5. Het nieuwe ECD
6. Visie, kernwaarden, kernbelofte en Triple-C.
7. In–, door en uitstroom cliënten

Communicatie (medewerkers en cliënten/
verwanten)
Gevolgen van crisis ( bijvoorbeeld Covid-19)
Versterken van de positie van cliënten.
Ontvlechting Carante Groep.
Strategische personeelsplanning.

Aandachtspunten in relatie tot
speerpunten:

Processen in kaart brengen/
uitvragen/in beeld brengen.
Faciliteren op de
speerpunten
Inspireren en
voorbeeldgedrag vertonen. 
Input ophalen uit het primair
proces 

Hier werkt Service en
Advies aan

Processen/werkwijzen in
kaart brengen en delen.
Behalen van de doelstellingen
uit de verschillende
speerpunten.
Inspireren en voorbeeld-
gedrag vertonen.
Kansen en knelpunten delen
met Service en Advies.

Hier werkt
cliëntondersteuning aan

Samen processen evalueren
en waar nodig aanpassen. 
Monitoren en bijsturen als het
gaat om het behalen van de
doelstellingen (in te zien in de
digitale kwaliteitskaarten).
Met elkaar tot oplossingen
komen en/of aanpassingen
en projecten uitvoeren.

Hier werken alle
medewerkers aan

Operationeel: acties op de korte termijn

Ondersteuningsplannen worden getoetst aan
de nieuwe visie op ondersteuningsplannen.
Implementatie van de Wet zorg en dwang.
Client krijgt de juiste zorg op de juiste plek.
Processen van in-, door- en uitstroom zijn in
kaart gebracht.

Ondersteuning van cliënten
Borgen van proces rondom indicatiestelling middels
PDCA-cyclus.
Gezonde roosters met weinig last minute aanvragen.
Actueel overzicht van vervolgplekken voor de ouder
wordende cliënt.

Continuïteit 

Deskundigheid van medewerkers passen
bij de doelgroep.
Doorstroommogelijkheden zijn bekend.

Individuele ontwikkeling
Visie op de ouder wordende cliënt.
Een eenduidig, eenvoudig en herkenbaar ECD is
ingericht en werkbaar.
Alle medewerkers handelen naar de visie en werken
volgens Triple-C methode.  
De nieuwe organisatiestructuur is verder ingebed.

2021 en verder

Tactisch: acties uitzetten, planning en monitoring


