
 

Manifest Joris Zorg 2020 

 

Eigen regie 

De cliënt, of diens wettelijk vertegenwoordiger, is de baas 

over zijn of haar eigen leven en behoud zoveel mogelijk de 

eigen regie. Wij blijven in gesprek over alles wat belangrijk is 

voor de cliënt en wij willen hier zo goed mogelijk bij 

aansluiten. Jezelf zijn en blijven, is waar wij voor staan bij Joris 

Zorg.  

 

Focus op kwaliteit van leven 

Met oprechte aandacht en door goed te luisteren ontdekken we wat voor elke cliënt kwaliteit 

van leven is. Kwalitatief goede zorg heeft een positieve invloed op de ervaren kwaliteit van leven. 

Een goed en zo fijn mogelijk leven als je ouder wordt, is van grote waarde bij Joris Zorg.  

Joris Zorg is een dementievriendelijke organisatie.  

Mogelijke risico’s met betrekking tot veiligheid wegen we samen met de cliënt en zijn netwerk af.  

Gemaakte afspraken worden vastgelegd en zijn bij alle betrokkenen bekend. 

 

Het netwerk werkt samen, ieder vanuit de eigen rol en deskundigheid 

De cliënt of zijn of haar familie weet wat goed is voor de cliënt. We hebben een gelijkwaardige 

rol in het streven naar kwaliteit van leven.  

 

Informele zorg (vrijwilligers, mantelzorg) neemt een prominente plaats in bij de zorgverlening. 

We stellen ons daarbij steeds weer de vraag: wat kan iemand nog zelf, wat kan zijn/haar netwerk 

en wat kan Joris Zorg daarbij nog aanvullen. Dit alles in goed overleg, waarbij afstemming plaats 

vindt met de cliënt, zijn familie en andere hulpverleners. We maken afspraken over taken en 

rollen, alles in het belang van de cliënt en om de gewenste kwaliteit van leven te ondersteunen. 

We zijn transparant en duidelijk over de mogelijkheden en gaan samen op zoek naar 

oplossingen. Vanuit onze professionaliteit en deskundigheid signaleren we zorg- en 

welzijnsvragen en bieden wij informatie en kennis opdat cliënten hun eigen regie kunnen 

behouden met inachtneming van hun beperking.  

 



 

Afspraak = vertrouwen 

Samenwerking tussen zorgprofessionals, vrijwilligers, de cliënt en het netwerk van de cliënt 

betekent dat we één beeld hebben van de wensen en behoeften van de cliënt. We hebben oog 

voor de kwaliteit van ons samenspel. We hebben korte lijnen, maken afspraken en komen die na. 

De teams hebben verantwoordelijkheden en regelruimte om binnen vastgestelde kaders zelf 

beslissingen te nemen waarbij de regie van de cliënt uitgangspunt is. 

We willen het zo eenvoudig mogelijk organiseren. Informeel samenwerken en werken op basis 

van vertrouwen zijn bij Joris belangrijke waarden.  

 

Kwaliteit van contact  

Contact is oprechte aandacht voor elkaar. Dit vraagt van ons dat we kritisch zijn op onszelf en 

ons richten op de waarden en normen van de cliënt. We spreken elkaar daarop aan en helpen 

elkaar in deze ontwikkeling. 

 

Aandacht voor communicatie 

Zorgvuldige en tijdige communicatie met alle betrokkenen staat altijd onder onze aandacht. We 

zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Vragen kunnen aan alle medewerkers en 

vrijwilligers van Joris Zorg gesteld worden. Als zij vragen niet zelf kunnen oplossen, helpen ze u 

graag verder. 

 

Technologie  

Technologie ondersteunt de cliënt bij het behouden van de eigen regie en de gewenste kwaliteit 

van leven. Informatie- en communicatie technologie (ICT) maakt de communicatie tussen alle 

betrokkenen gemakkelijker.   


