Expeditie Elde
Goede zorg staat bij ons voorop. Net zoals maatwerk
en keuze voor de cliënt. Minstens zo belangrijk vinden
wij het dat iedereen die bij ons werkt dat met plezier
doet en elke dag het beste uit zichzelf haalt. Onze
kernwaarden helpen ons daarbij.

ruimdenkend
zijn betekent:

Liefdevol
We nemen de tijd om oprecht en respectvol contact
te maken en ons in te leven in de ander.

Accepteer de ander
zoals hij is
gastvrij

Ook al is hij anders dan jij.

Door onze manier van werken voelt iedereen zich
welkom of thuis bij Zorggroep Elde. De wens van de
cliënt is het uitgangspunt van ons handelen.

Probleem? draai
het eens om

Ruimdenkend

Zie een probleem als een feit.
Accepteer het en kijk daarna
naar mogelijkheden om
ermee om te gaan.

We handelen zonder te oordelen vanuit oprechte
belangstelling voor de ander en respecteren zijn
waarden en normen.

Bevlogen
We werken met passie aan ons doel (zorg die past in
het leven van onze cliënten) en we doen alles wat in
ons vermogen ligt om dit te bereiken.

Professioneel
We zijn vakbekwaam, deskundig en betrouwbaar en
bereid om ons te blijven ontwikkelen en van elkaar te
leren.

www.zge.nl
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Wat is ruimdenkend
Ruimdenkend handelen, betekent je verplaatsen
in de ander. Oprechte belangstelling zonder te
oordelen is hierbij een belangrijk uitgangspunt
en vraagt wat flexibiliteit.

Ruimdenkend
en duidelijk!
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Bordjes op deuren zijn niet altijd duidelijk
voor cliënten. Laat de deur open staan om
te zien wat erachter zit. Ook al gaat het in
tegen de gewoonte en de norm om een
toiletdeur te sluiten, op een van onze
afdelingen laten ze de deur gewoon open.

handige TIPs
Met een flexibele
houding kom je verder.

Probeer niet in standaarden te denken.
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Een oordeel is zo geveld
Ben jij je daarvan bewust?

Kijk naar de cliënt en
zijn specifieke situatie
Van dag tot dag
van minuut tot minuut...

??

Hoe ruimdenkend ben jij?

• Ik vind het geen probleem als een cliënt met zijn handen eet.
• Ik erken de seksuele behoefte bij cliënten en kijk per situatie hoe ik
hier mee om wil gaan. Lastige situaties maak ik bespreekbaar.
• Ik accepteer dat huisdieren veel betekenen voor cliënten. Zij zijn welkom.
• Ik respecteer en sta open voor verschillende geloofsovertuigingen.

GA JIJ
MORGEN
DINGEN
ANDERS
DOEN?

Do’s

Don’ts

• Stel vragen als het anders gaat
dan jij zelf zou doen.
• Neem de normen en waarden van
de cliënt als uitgangspunt.
• Denk buiten de kaders, durf te
proberen.

• Vasthouden aan tradities omdat
we het nu eenmaal altijd zo doen.
• Ingaan tegen de emotie van
een bewoner. Zorg juist dat
hij/zij zich begrepen voelt en
zoek vervolgens een oplossing.
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