 De Professional van de Toekomst






















De persoon voor wie je werkt, is de baas
Dienende houding: “woont iemand op jouw werk of werk jij in iemands huis”
Naast de persoon staan, compassie
De maat van de burger, niet die van het systeem
Uitgaan van wat hij/zij wil i.p.v. wat het programma is
Wees creatief
Pas jij bij de persoon: klik, gezamenlijke interesses, achtergronden
Vertrouwen is cruciaal
Overleg op welke manier dan ook
Vanuit mogelijkheden i.p.v. beperkingen
Individuele benadering
Zoek de inclusieve oplossingen
De regie ligt bij de persoon en zijn/haar netwerk
Maak de persoon niet heel, hij is niet stuk
Sluit de persoon niet uit, hij is niet van porselein
Het feit dat jij geen uitweg ziet, betekent niet dat die er niet is
Als de professionals het niet zien, dan de buurman wel
Neem de tijd die nodig is, niet de tijd die er volgens de regels voor staat
Het netwerk is de oplossing, jij helpt dat in te zetten
Samen maak je de samenleving
Streef naar “de Goede dingen van het Leven”
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De "Goede dingen van het Leven"

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Goede gezondheid
Veiligheid, bescherming
Een thuis
Vrienden hebben, familie, geliefden
Tot een intieme groep behoren
Geaccepteerd worden, welkom zijn (niet gezien worden als vreemd of raar)
Een stem hebben
Bewegingsvrijheid
Toegang tot dagelijkse voorzieningen, gewone activiteiten en mogelijkheden
Mogelijkheden en verwachtingen om de eigen talenten te ontdekken en
ontwikkelen
Iets belangrijks bij te dragen hebben en daarvoor erkend worden
Werk, vooral gewaardeerd en passend betaald werk
Toegang tot gewaardeerde beroepen
Eerlijk en netjes behandeld worden
Gerespecteerd worden
Eerlijk tegemoet getreden worden
Als individu gezien worden
Een geloof kunnen hebben en beleven

Bron: Michael Kendrick
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