
Realdrives in de zorg

Drijfveer Idee van goede zorgverlening

Paars

Goede zorgverlening maakt dat mensen zich thuis voelen en opgenomen in groep. Er 
moet een gevoel van veiligheid en geborgenheid bestaan, dat is de basis voor iedere 
ontwikkeling.

Rood

Goede hulpverlening maakt mensen weerbaar in de jungle waarin zij leven. Dus enige 
stevigheid is op zijn plaats, mensen moeten leren om te incasseren, maar ook om 
respect te eisen en zo nodig terug te vechten.

Blauw

Goede zorgverlening werkt met professionele maatstaven, die zijn er niet voor niets. 
Goede zorgverleners werken uniform, transparant en zijn aanspreekbaar op hun 
verantwoordelijkheden.

Oranje

Goede zorgverlening is efficiënt en vooral effectief. Denkt vanuit behandeldoelen, en 
zoekt succesvolle oplossingen voor problemen. Zorgverlening is niet oneindig, het 
kent een kop en een start. 

Groen

Goede hulpverlening is persoonlijk en sluit aan op het gevoelsleven van de 
ontvanger. Onderlinge communicatie en deel uitmaken van de groep is daarbij 
belangrijk.

Geel

Goede hulpverlening kijkt niet alleen naar de ontvanger, maar ook naar het systeem 
en de context waarin deze zich bevindt. Vanuit een brede analyse kom je tot een 
passende zo nodig innovatieve aanpak.

Drijfveer Idee van goede samenwerking

Paars

Samenwerking hoort bijna organisch te verlopen. De teamleden moeten elkaar zo 
goed aanvoelen en vertrouwen, dat er eigenlijk geen woorden nodig zijn om samen 
te werken.

Rood
Samenwerken is op elkaar kunnen bouwen, van elkaar op aan kunnen. Schouder aan 
schouder slaan we ons erdoor en we laten elkaar niet vallen.

Blauw

Samenwerken vraagt een goede taakverdeling en een goed werkproces. Als ieder 
doet waarvoor hij verantwoordelijk is en goed overdraagt, kunnen we goed 
samenwerken.

Oranje
Samenwerken vraagt een gemeenschappelijk doel, een gezamenlijk belang. Dan weet 
je ook in veranderende omstandigheden wat je moet doen om succes te behalen.

Groen
Samenwerken vraagt dat mensen verbinding met elkaar hebben en dat vraagt 
coördinatie en communicatie. Dan kan ieder in goede harmonie het zijne bijdragen.

Geel
Samenwerking is een goede manier om ieder te laten doen wat hij interessant vindt 
en zo samen te ontdekken en ontwikkelen. Zo kan het team een grotere complexiteit 
aan en werken vanuit meer perspectieven.




