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Maatwerk, kort en kernachtig en vaak niet langer dan 1½ A4 
Beleid heeft in zorg- en welzijn een negatieve klank gekregen. Te lang, te moeilijk, niet helder en te 
protocollair. Met ons motto: Goede zorg is veilige zorg, ondersteunen we organisaties om het 
zorginhoudelijk beleid om te buigen naar korte praktijkgerichte richtlijnen (PR)1. 

Uw medewerkers willen zelf sturing geven aan hun werkprocessen en uw cliënten vragen zorg op maat. 
Wij zetten uw inhoudelijk beleid om in slimme, korte en krachtige praktijkgerichte richtlijnen waarmee 
professionals in de praktijk zelf aan de slag kunnen.  

Onze praktijkgerichte richtlijnen bevatten een afwegingskader waarmee professionals in het dagelijks 
werk hun handelen kunnen afstemmen op de context en de cliënt . 

Werken met onze praktijkgerichte richtlijnen geven u goede PR! 

Hoe ziet een PR eruit? 
Onze PR heeft een heldere opbouw. Is kort en krachtig in woord en beeld en kan naast een beschrijving 
op papier een PowerPointpresentatie of een E-learning bevatten. Onze PR bevat altijd een werkwijze die 
de presentatie en/of de bespreking in een team ondersteunt.  

PR op maat 
Wij zetten uw inhoudelijke beleidsvragen om in heldere praktijkgerichte richtlijnen. Dit doen we door 
gebruik te maken van kennisbronnen in uw organisatie en de laatste ontwikkelingen in uw branche. 
Maar ook door in gesprek te gaan met één of meerdere betrokken sleutelfiguren uit de organisatie om 
de kennis op te halen over wat al geleerd is in de praktijk. We houden vanzelfsprekend rekening met 
de doelgroep(en) waarvoor de PR is bedoeld. Door een kernachtige en schematische opbouw kan de PR 
direct worden gebruikt in een team. Op verzoek kunnen wij het invoeren van de PR in teams 
ondersteunen. 
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1  Bijvoorbeeld:  Informele zorg  Mantelzorg  Werken met de meldcode huiselijk geweld  

Geweld in de zorgrelatie  Omgaan met privacy  Gegevens uitwisselen in de keten  
Grensoverschrijdend gedrag  Melden incidenten  Loverboyproblematiek  Vriendschap, relaties 
en seksualiteit  Seksueel misbruik  Calamiteiten in de zorg  Visie op vrijheidsbeperking  
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