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DOELSTELLING
Stichting Dit Is Goede Zorg heeft ten doel:
● Het bevorderen van de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg;
● Het bevorderen van inclusiviteit gezien vanuit het individu, groepen en de samenleving;
● Het voorkomen van marginalisering van groepen of mensen;
● Het bieden van een platform waar professionele gesprekken over het verbeteren van de zorg worden gestimuleerd,
en alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, als ook voor andere activiteiten die
in dit kader passen.
Stichting Dit Is Goede Zorg tracht dit doel te bereiken onder meer door:
● Het organiseren van en ruimte bieden voor (professionele) dialogen over goede zorg;
● Het faciliteren van en bijdragen van kennis over de waarde, de toepasbaarheid en de methoden van de dialoog in het onderwijs voor
zorgverleners, georganiseerde bijeenkomsten en geaccrediteerde intervisiebijeenkomsten;
● Het creëren van een netwerk van maatschappelijk betrokken professionals en zorgverleners om het platform verder uit te breiden;
● Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk
kunnen zijn.
De stichting kan (een deel van) haar activiteiten om haar doelstelling te verwezenlijken bij overeenkomst aan andere natuurlijke of
rechtspersonen overdragen, behoudens haar algemene plicht om toe te zien op de feitelijke verwezenlijking van de doelstelling.

Beleidsplan 2022
UITDAGINGEN
De gezondheidsuitdagingen die op ons afkomen zijn groot: de vergrijzing, de gevolgen van een ongezonde leefstijl, zorginfarcten door te
weinig zorgverleners in een zeer gefragmenteerd zorgstelsel, de klimaatcrisis en overige crises die een beroep doen op ons (al overbelaste)
zorgstelsel. De huidige coronacrisis legt al deze pijnpunten bloot.
Als zorgverleners kunnen (nee: móeten) we een bijdrage leveren om de ‘oplossingenstroom’ beter te laten stromen. En we weten dat er niet
één oplossing is voor deze complexe uitdagingen. Wij willen bijdragen aan de kwaliteit van leven van zoveel mogelijk Nederlanders. En voor
mensen in kwetsbare posities extra, om hen gelijke kansen op een zo gezond mogelijk leven te bieden. Wij maken ons zorgen over mensen die
nu onvoldoende worden geholpen in ons supergespecialiseerde, en soms lastig te doorgronden, zorgstelsel.

Dit kan beter, onder andere door de samenwerking tussen zorgverleners te faciliteren. Het faciliteren van professionele samenwerking
rondom ‘zorgen voor onze samenleving’, biedt inspiratie en houvast aan zorgverleners. Daarmee dragen we bij aan duurzaam inzetbare en
bevlogen zorgverleners, de basis van goede zorg.
Vanuit onze ambitie zoeken we aansluiting bij de bewegingen rondom preventie: voorkomen is beter dan genezen, triple aim, positieve
gezondheid, de juiste zorg op de juiste plek, van nazorg naar voorzorg en van leefstijlgeneeskunde naar zorg voor een gezonde leefomgeving.

OPLOSSING(EN)
We willen dialoog stimuleren en organiseren als opmaat naar - en essentieel middel voor - goede zorg. Zorg die ‘goed’ is omdat ze wordt
geleverd door deskundige en betrokken zorgverleners in samenspraak met de mensen voor wie zij zorgen. Daarvoor hebben zij ruimte nodig.
Ruimte om zelf te handelen, ruimte om vanuit hun expertise te mogen adviseren en wellicht het allerbelangrijkste: ruimte voor dialoog.
Ruimte om van gedachten te wisselen, om beelden te toetsen, gedachten te verrijken en tunnelvisies te beperken.
We zien een behoefte aan meer samenspraak bij professionals werkzaam in alle domeinen van ons zorgstelsel. Men wil tijd nemen voor
reflectie: doen we de goede dingen en doen we de dingen zo goed mogelijk? Tegelijkertijd ervaren professionals soms (te) weinig ruimte voor
deze gesprekken, of durven zij hun vragen niet te stellen binnen hun beroepsgroepen en instellingen.
In goede dialogen ontstaat ruimte voor meer- en minderheidsstromingen. Door met durf te spreken en openhartig te luisteren kan ‘de
wijsheid in de groep’ worden aangeboord en benut. Wij zijn ervan overtuigd dat meer ruimte voor interprofessionele conversatie bijdraagt aan
goede zorg én aan het behouden van gemotiveerde zorgverleners.
Naast de professionele dialoog is ook de samenspraak met mensen voor wie we zorgen (inwoners, cliënten of patiënten) bijzonder belangrijk.
In de dialogen willen we ons niet (laten) opsluiten in kolommen, financiële mechanismen, domeinen of sectoren. We kennen in die dialogen
maar één belang: dat van de volksgezondheid, gezien vanuit het perspectief van de mensen voor wie we zorgen. Daarbij is het dé uitdaging om
met elkaar een balans te vinden tussen kwaliteit van leven en zorg, zorgkosten en werkplezier.

THEMATISCHE AANPAK
We werken met vier thematische hoofdlijnen voor de komende twee jaar: planetary healt, zorgen voor zorgverleners, technologie en de mens
– hand in hand –, en de gezonde samenleving. Hiermee brengen we focus aan in onze activiteiten. Tegelijkertijd houden we met deze vier
thema’s genoeg ruimte om in te spelen op de actualiteit. Rond deze vier thema’s vinden de verschillende activiteiten hun plek.

SAMENWERKEN
We kunnen én willen dit niet alleen doen. We zoeken de samenwerking met anderen; zorgverleners (breed) en andere initiatieven die ook
willen zorgen voor goede zorg.

ACTIVITEITEN
We zijn gewend om ons (medisch) handelen te onderbouwen met onderzoek, cijfers en wetenschap. Dat laten we niet los. We willen ons en
onze collegae verrijken met verhalen. Omdat we ervan overtuigd zijn dat narratieve interventies helpen bij het ontwikkelen van goede zorg.
We hebben twee primaire activiteiten:
● Het zichtbaar maken van good practices op www.ditisgoedezorg.nl en onze social mediakanalen. Een good practice is zorg waar
professionals trots op zijn. We selecteren bijvoorbeeld good practices waaruit blijkt dat samenwerking tussen zorgverleners meerwaarde
oplevert voor het verwezenlijken van een gezonde leefomgeving en samenleving. Of good practices waaruit de waarde van professionele
dialoog zichtbaar wordt.
● Het stimuleren en faciliteren van gesprekken tussen zorgverleners. Dit kan door middel van ad hoc bijeenkomsten, geaccrediteerde
interdisciplinaire intervisiebijeenkomsten en door bij te dragen met kennis over ‘(waarde/toepasbaarheid/methoden van) dialoog’ in
opleidingen van zorgverleners. De bijdragen op de website dienen daarbij als inspiratie voor reflectie en dialoog.
Onze activiteiten vinden hun weg via maandelijkse webinars (live streaming video-uitzendingen met mogelijkheid tot interactie, en als slowtv), on- en offline dialogen, boekbesprekingen: In gesprek met de schrijver, podcasts, een jaarlijkse invitational dinner en jaarcongres, de
website en bijdragen aan vaktijdschriften.

COMMUNICATIE
Onze communicatiekanalen zijn website, LinkedIn, podcasts, webinars, optreden als gastsprekers, artikelen in (vak)tijdschriften en dagbladen.

MAATSCHAPPELIJKE INPACT
●

Professionele dialogen (als essentieel element van professioneel functioneren en basis voor goede zorg). Zichtbaar in
dialoogbijeenkomsten, bijdragen aan onderwijs en congressen.

●
●

Concrete voorbeelden waaruit helder wordt dat we zicht hebben op goede zorg in relatie tot de maatschappelijke opgaven. Zichtbaar en
beschikbaar via de communicatiekanalen en -middelen.
Netwerk van maatschappelijk betrokken professionals/zorgverleners die elkaar inspireren, aanspreken en samen vorm en inhoud geven
aan ‘het grotere verhaal’ over goede zorg in onze samenleving. Zichtbaar in deelname aan dialogen en bijdragen aan het leveren van
concrete voorbeelden.

Beloningsbeleid
VERMOGEN
Het vermogen van de stichting zal gevormd worden door:
● Donaties met een door het bestuur vast te stellen minimum bedrag per jaar;
● Sponsoring;
● Subsidies van de overheid;
● Schenkingen, erfstellingen en legaten;
● Alle andere verkrijgingen en baten;
Erfstellingen worden door de stichting slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

BELONING
Aan bestuurders van Stichting Dit is Goede Zorg kan geen beloning worden toegekend. In functie gemaakte onkosten worden door de stichting
aan bestuurders vergoed.

ONTBINDING
Bij ontbinding van de stichting zal bij een batig liquidatiesaldo dit worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling als
bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen of ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg
uitsluitend het algemeen nut beoogt.

