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Kernwaarde: Lef

Kernwaarde: Samen
‘“Samen” is de belangrijkste kernwaarde van

‘“Lef” is een van onze kernwaarden. We gaan

Adelante. Het beste voorbeeld hiervan is onze

met cliënten altijd op zoek naar wat ze wél

CVA-stepped care, een aanpak waarmee we

kunnen en laten ons niet tegenhouden door

mensen na een beroerte zo snel en zo opti

belemmeringen. Zo willen cliënten heel graag

maal mogelijk behandelen. Dat hoeft niet

werken, een bijdrage leveren. Wij proberen

altijd bij ons te zijn, maar kan soms beter in

ervoor te zorgen dat ze, binnen hun mogelijk

een andere setting. Daarom werken we inten

heden, worden uitgedaagd in hun werk. Cliën

sief samen met de Cicero Zorggroep, die

ten werken bijvoorbeeld in de catering, in

gespecialiseerd is in geriatrische revalidatie.

winkels, bij onderhouds- en klusbedrijven. We
proberen altijd een plek te vinden waar vak
mensen werken, want van wie leer je beter
koken dan van een echte kok? Laatst sprak ik

‘Van wie leer
je beter koken
dan van een
echte kok?’

Wij werken samen op één en dezelfde afde
ling en bundelen onze expertise.
De resultaten zijn overtuigend. Twee jaar
geleden zijn we met deze samenwerking

een van onze cliënten, een jongen met een

gestart. Sindsdien liggen onze patiënten

behoorlijk zware zorgvraag. Ik vroeg hem hoe

gemiddeld tien dagen korter in het ziekenhuis,

het ging op zijn werk. Hoe hij daar omging

en hebben we tien dagen minder revalidatie

met zijn problemen. Hij antwoordde: “Daar
heb ik hier helemaal geen tijd voor, joh. Dat

‘De resultaten zijn
overtuigend’

nodig voor hetzelfde resultaat.
Vanaf dag één zijn we gericht op herstel

kan ik niet maken naar mijn klanten!” Dát

van functioneren en participatie; we willen

kun je bereiken met lef.’

mensen zo ver krijgen dat ze zichzelf weer
kunnen redden in het leven van alledag. Poli
tici en zorgverzekeraars zijn enthousiast als ze
horen dat het werkt. Maar er zijn nog genoeg
hindernissen: er spelen nog te veel verschil
lende, vaak tegengestelde belangen binnen de
zorg. Daarom noem ik onze aanpak ook wel:
baanbrekend samen, ondanks de schotten.’
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