
Kwaliteit van bestaan  
van de cliënt

We streven naar een  
dienstverlening 

die een optimale kwaliteit  
van bestaan voor de cliënt beoogt,  

geïnspireerd op de
 8 domeinen van kwaliteit  
van bestaan van Schalock.

Kwaliteit van werken  
van de medewerker

We streven naar een  
werkgemeenschap waar medewerkers 

goed en graag werken en 
 laten ons daarbij inspireren  

door de 7 bronnen van  
arbeidsvreugde  

van Kees Kouwenhoven.

Kwaliteit van de  
organisatie

Als lerende organisatie streven we naar 
doeltreffendheid en doelmatigheid in 

ons beleid en in onze werking.

We streven naar een organisatie die 
gebruikersgericht, maatschappelijk 

aanvaardbaar, kwalitatief en duurzaam 
werkt met aandacht voor  

maatschappelijke tendensen en dit in 
overeenstemming met  

de identiteitsverklaring van het OC.

1. We  beogen een  emotioneel welbevinden van de cliënt

2. We  beogen een  relationeel welbevinden van de cliënt

3. We  beogen een  materieel welbevinden van de cliënt

4. We  beogen een  persoonlijke ontplooiing van de cliënt

5. We  beogen een  lichamelijk welbevinden van de cliënt

6. We  beogen een  optimale zelfbepaling van de cliënt

7. We  beogen sociale inclusie van de cliënt

8. We  beogen een door de cliënt optimaal hanteren van 

humane en wettelijke rechten en plichten

1. W
e  beogen een  fysiek en psychisch w

elbevinden van  

de m
edew

erker 

2. W
e w

illen de collegialiteit tussen de m
edew

erkers versterken

3. W
e w

illen een klim
aat van w

aardering en vertrouw
en creëren

4. W
e w

illen het leveren van goede prestaties  stim
uleren en  

faciliteren

5. W
e w

illen m
edew

erkers laten ‘groeien’

6. W
e streven naar een w

erkgem
eenschap w

aar gew
erkt w

ordt  

m
et hart en ziel

7. W
e streven naar een w

erkgem
eenschap w

aar ruim
te is voor 

zingeving

1. De organisatie engageert zich vanuit de identiteitsverklaring 

2. De organisatie investeert in een voorwaardenscheppende 

context voor kwaliteit van het geheel

3. De organisatie ontwikkelt een dienstverlening die  

gebruikersgericht, maatschappelijk aanvaardbaar, kwalitatief en 

duurzaam is

4. De organisatie focust op zorgvernieuwing en  

ondernemerschap

5. Er wordt gestreefd naar een organisatiestructuur en - cultuur 

die de beleidsdoelen optimaal realiseren

6. De organisatie zet de financiële en personele middelen in op 

een doeltreffende en doelmatige manier
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OC Broeder Ebergiste
Beleidsdoelen met focus op strategie. 


