Ik doe
mee!

Wat heb jij nodig voor een fijn leven? En wie helpt
jou daarbij? Daar zijn we naar op zoek. Organisaties
in de gehandicaptenzorg hebben plannen
gemaakt. Die plannen hebben we opgeschreven
in de kwaliteitsagenda. Zo willen we de zorg en
ondersteuning voor mensen met een beperking
nóg beter maken.

Scroll verder ↓

Wat is een
kwaliteitsagenda?

4
Het bestuur moet goed naar
jou luisteren

In een agenda schrijf je belangrijke afspraken op. Met
wie je de afspraak hebt. Wanneer je de afspraak hebt.
Wat je gaat doen. Zo is het ook met deze agenda. Alleen
gaan deze afspraken over kwaliteit. Over samen werken
aan nóg betere zorg en ondersteuning. Organisaties in
de gehandicaptenzorg vinden dat belangrijk. Daarom
hebben we samen deze agenda bedacht.

3
Mensen die voor jou zorgen,
moeten dat goed doen

Wat staat er in de kwaliteitsagenda?

In de agenda staan vijf belangrijke onderwerpen. Daar
gaan we aan werken.

Begeleiders luisteren goed naar
jou. Ze krijgen voldoende tijd
voor hun werk. Ze moeten blijven
leren hun werk goed te doen.

1
Je kunt het leven leiden
dat je wenst
Mensen om jou heen luisteren naar je
en praten met je over wat jij belangrijk
vindt. Je kunt beter je eigen keuzes
maken en anderen ondersteunen jou
daarbij. Afspraken worden vastgelegd
in jouw ondersteuningsplan en jij mag
dat plan inzien. Ook wordt er beter
geluisterd naar cliëntenraden en
familieraden.
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Elke organisatie heeft een bestuur.
Dat zijn mensen die belangrijke
beslissingen nemen over leven,
wonen en werk van anderen. Ook zij
moeten goed naar jou, je familie en
je begeleiders luisteren. Zo geven ze
ook het goede voorbeeld.

5
Samen werken we aan
nieuwe dingen

2
Je wordt geholpen als je
andere zorg nodig hebt
Mensen met problemen krijgen
de speciale zorg die ze nodig
hebben. Begeleiders weten hoe
ze die zorg en ondersteuning
kunnen geven. Begeleiders zijn
daar goed voor opgeleid.
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Elke dag worden er dingen
uitgevonden die het leven makkelijker
maken. Bijvoorbeeld apparaten in
huis of apps op je telefoon waarmee
je snel ondersteuning kunt krijgen.
Samen zoeken we uit welke dingen
het beste werken.
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Wat gaan we doen?
Aan deze vijf onderwerpen willen we de komende jaren werken.
We maken een website met verhalen over samen praten en
samen werken. Met jou, jouw familie en jouw begeleiders. Op die
website vind je ook nieuwtjes en handige tips. We organiseren
bijeenkomsten over de vijf belangrijke onderwerpen hierboven.
Zo maken we samen de zorg beter.

Wat vind jij
belangrijk?
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Ook jij mag praten over je wensen en ideeën. Over de dingen
die jij in jouw leven belangrijk vindt. Dingen die je leuk
vindt om te doen of over de zorg die jij nodig hebt. Dingen
die jij graag zou willen veranderen. Het is belangrijk dat je
begeleiders en je familie daar goed naar luisteren. Zij moeten
samen met jou bespreken hoe jouw leven eruitziet. Ze moeten
met jou praten over jouw ondersteuning.
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Wie doen er mee?
Aan de kwaliteitsagenda werken veel organisaties in de gehandicaptenzorg
mee: Ieder(in), KansPlus, Landelijk steunpunt (mede)zeggenschap (LSR),
Landelijke Federatie Belangenverenigingen door en voor mensen met een
verstandelijke beperking (LFB), MEE NL, Vereniging van Artsen voor Verstandelijk
Gehandicapten (NVAVG), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN),
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Zorginstituut Nederland
(ZIN), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) en het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van VWS).

www.ikdoemee.nl

