liefde voor de zorg

EXCELLENTE MENSGERICHTE ZORG & ORGANISATIE

Iedereen verdient mensgerichte zorg;
zorg zoals je die je dierbaren gunt.
Daar geloven we in.
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VOOROP LOPEN IN MENSGERICHTE ZORG

Zorg is pas goede zorg als mensen deze als goede zorg ervaren.
Maar Planetree gaat verder. Wij streven samen met
zorgorganisaties naar excellente mensgerichte zorg.
Dat vraagt om partnerschap, heldere communicatie en
vernieuwen om te verbeteren.

Planetree verbindt mensen die zorg ontvangen en mensen die zorg
bieden optimaal. Dat doen we door te inspireren, adviseren en trainen
en ondersteunend materiaal en nieuwe inzichten te delen.
Door een slim samenspel van deze sterke en wetenschappelijk
onderbouwde visie en aanpak, de actieve uitwisseling van kennis en
ervaringen in een internationaal netwerk en (desgewenst) certificering van
zorgorganisaties of locaties, maken we excellente mensgerichte zorg in
strategie en praktijk vanzelfsprekend.
Samen met zorgorganisaties focust Planetree op wat er echt toe doet
voor cliënten* en hun naasten en voor zorgprofessionals:
uitstekende zorg die met plezier gegeven wordt.

Planetree zorgorganisaties behalen prachtige resultaten.
Ze creëren een sterke cultuur van actieve betrokkenheid, bouwen aan
een inspirerende omgeving, borgen mensgerichte zorg stevig
en verbeteren de kwaliteit van de zorg.

* Waar de term cliënt wordt gebruikt, kan ook patiënt, klant, bewoner, zorgvrager
of relatie gelezen worden. Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld.
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ROOTS IN MENSGERICHTE ZORG

Angelica Thieriot – oprichter Planetree wereldwijd (links)
en Marita Bossers - directeur Planetree (rechts)

Planetree is in 1978 opgericht door een patiënte, Angelica Thieriot. Haar droom – geboren
vanuit een persoonlijke zorgervaring en ook nu nog voort durend – is zorgorganisaties te
creëren, waar mensen zich direct in goede handen voelen. Organisaties waarin het beste van
hotel, ziekenhuis en thuis wordt verenigd. Dit fundament van Planetree is de afgelopen jaren
steeds verder verspreid, ontwikkeld en verfijnd. Vanaf 2006 ook in Nederland en België.

Doen wat bij je past, brengt je organisatie verder
Planetree neemt niet de norm, maar jouw organisatie als uitgangspunt.
We ondersteunen en stimuleren mensgerichte zorg op een wijze die perfect
past bij jouw specifieke cultuur en bedrijfsvoering vanuit drie pijlers:

1

	Een inhoudelijke en motiverende
visie met wetenschappelijke basis

focusgroepgesprekken, coaching en trainingen.
Maar ook door spelenderwijs te leren,

als fundament en houvast. Planetree werkt vanuit

via bijvoorbeeld de Escape Room. Daarnaast

de behoeften van cliënten en de drijfveren van

begeleiden we desgewenst de aanvraag en het
bereiken van de Mensgerichte Zorg Certificering.

medewerkers. De integrale aanpak van de

	

geleverde zorg, de omgeving waarin de zorg
wordt verleend én de vitaliteit van de organisatie

Bij alle interventies sluiten we aan bij wat er al

versterken elkaar.

leeft in de organisatie. Deze ondersteuning helpt
bij het structureren van lopende projecten en

implementatiemethoden
2 Krachtige


De Planetree of Plataan, is de boom waaronder
Hippocrates, de grondlegger van de moderne

maakt samenhangende strategische en
operationele keuzes eenvoudiger.

met gevoel voor details en de mens. Hierdoor

geneeskunst, zijn studenten vele eeuwen

raken cliënten en medewerkers sterk betrokken,

geleden lesgaf en waarin meester en leerlingen

daadkrachtig en geïnspireerd. Planetree biedt

van elkaar leerden. Onder ‘Planetree’ leren

inhoudelijk, procesmatig en structureel advies

cliënten ons om zorg menselijker te maken.

en ondersteuning. Dat doen we onder andere

tot uitwisseling van kennis en ervaringen,

via leiderschapsontwikkeling, inspiratiesessies,

die zorgen voor snelheid en kwaliteit en die tijd,

3

	Een internationaal én nationaal netwerk
met goede voorbeelden en mogelijkheden

zorgen, geld en fouten besparen.
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MAAK KENNIS MET DE PLANETREE VISIE

1
2

M enselijke interactie en liefdevolle bejegening
Eigen keuze en verantwoordelijkheid door

e.

U itstekende (medische)
behandeling en zorg
Gezond eten, drinken
en bewegen

5

A anvullende zorg
en zingeving

Helende
omgeving
6
7

Gezonde organisatie

We nemen verantwoordelijkheid voor ons gedrag

aan gezondheid en heling. Mensen voelen zich

en spreken anderen aan op houding en gedrag

op hun gemak door de comfortabele inrichting,

dat leed toevoegt.

een mooi, schoon en lawaaiarm gebouw, een duidelijke
8. 	Vrienden, familie en gemeenschap spelen een
positieve rol. Familie en dierbaren voelen zich welkom

toegang tot zorgverleners, eigen dossier en

en kunnen komen wanneer de cliënt dat wil. Naasten

relevante, begrijpelijke informatie zodat betere

helpen samen met medewerkers en vrijwilligers mee

keuzes mogelijk zijn. We schetsen de alternatieven

om het verblijf te veraangenamen en gezondheid en

en maken gevolgen van keuzes duidelijk.

kwaliteit van leven te bevorderen.

3.	Uitstekende (medische) behandeling en zorg.

Naasten, familieleden en waar mogelijk ook de rest

Cliënten kunnen rekenen op een effectieve en

van de gemeenschap krijgen kennis en inzicht om

M enswaardige technologie

veilige diagnose, behandeling en zorg.

preventief (verdere) gezondheidsschade te voorkomen

A rchitectuur en interieur

We helpen mensen snel en vakkundig.

en gezondheid te bevorderen.

4. 	Gezond eten, drinken en bewegen.

gezondheid en heling

Lekker en gezond eten in een plezierige ambiance.

Vrienden, familie en

Gezonde organisatie

Met ruimte voor behoud van eigen regie,

9. 	Tevreden cliënten. Cliënten waarderen de zorg

Tevreden cliënten

gemeenschap spelen

zodat de cliënt waar mogelijk zelf kiest met wie,

10

Tevreden en gemotiveerde

een positieve rol

waar en wanneer hij wil eten en drinken.
Beweging stimuleren en belonen.

medewerkers
12

bewegwijzering en contact met de buitenwereld.

over hun eigen leven en welbevinden. We bieden

9

11

moderne techniek ten dienste van de cliënt.

informatie en educatie. Mensen houden regie

leveren een bijdrage aan
8

gemakkelijke, begrijpelijke, geruststellende en
7. 	Architectuur en interieur leveren een bijdrage

2.	Eigen keuze en verantwoordelijkheid door

e n d!

Pl ane
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6. 	Menswaardige technologie. We gebruiken

Menselijke interactie en liefdevolle bejegening.

elkaar en tonen begrip en waardering.

re k

t re
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Helende omgeving

1.

met aandacht naar wat nodig is. We zorgen voor

fsp

informatie en educatie

Betere zorg
	We maken oprecht vriendelijk contact en luisteren
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Mensgerichte zorg is pas echt waardevol wanneer deze alle aspecten bevat die voor
cliënten, naasten en medewerkers belangrijk zijn. De Planetree visie laat zien hoe
je mensgerichte zorg duurzaam laat groeien en borgt.

5. 	Aanvullende zorg en zingeving.

G ezonde financiële resultaten
G oede marktpositie en relaties

We bevorderen de kwaliteit van leven en

met belanghebbenden

zingeving door expressie, comfortzorg,
afleiding en troost. Bijvoorbeeld door muziek,
schilderen, films, levensverhalen, meditatie,
rouwverwerking, aandacht voor religie,
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en verwijzen vrienden en familie van harte naar
de zorgorganisatie.
10. Tevreden en gemotiveerde medewerkers.
We werken met plezier en vakbekwaamheid aan de
best mogelijke zorg. We ondernemen actie op wat
we weten dat belangrijk is en leren van de besten.
11. 	Gezonde financiële resultaten. We genereren
voldoende middelen om te (blijven) doen wat nodig is.
12. 	Goede marktpositie en relaties met

acupunctuur, aanraking, ontmoetingen

belanghebbenden. We zijn positief over de

en activiteiten.

organisatie en verdienen een goede reputatie.
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PLANETREE MAAKT VERSCHIL TUSSEN WILLEN EN DOEN

Planetree helpt jou en je organisatie stap voor stap op weg en maakt verschil
in hoogwaardige mensgerichte zorg. We sluiten nauw aan bij de behoeften in je organisatie
en putten daarbij uit de vele onderdelen van onderstaand stappenplan.
We stappen in in jouw organisatie waar dat nodig of wenselijk is en creëren betrokkenheid
en eigenaarschap, bij zowel leidinggevenden als zorgprofessionals en andere medewerkers.

MAAND 1 - 3

MAAND 3 - 5

MAAND 5 - 12

MAAND 12 - 24

MAAND 24 - 36

Begrip vergroten en
verrijken van inzicht

Doelen definiëren en
draagvlak vergroten

Willen en doen,
vergroten vaardigheden

Verdere groei,
partnerschap en borging

Blijven doen,
duurzame verbetering

	
We brengen in kaart hoe de zorg,

	Met leidinggevenden van de

	
Leidinggevenden en mede-

	
Door te blijven onderzoeken en

	
Doordat mensgerichte zorg

organisatie verbinden we de

de service en het werk ervaren

werkers - zowel individueel als in

inzichten te delen blijven we

structureel is ingebed in de

koers van de organisatie met de

wordt door de mensen waar het

hun team - worden zich bewust

gericht en duurzaam verbeteren.

jaarcyclus vinden leidinggevenden

visie van Planetree. Waar sta je

om gaat.

van hun rol en invloed en nemen

	
Samen met cliënten en mede-

voor? Waar wil je naar toe?
Wat heeft prioriteit?

werkers maken we de vertaalslag

	
Leidinggevenden en

en medewerkers steeds consistenter

initiatief tot verdere groei.

medewerkers weten wat er

oplossingen om mensgerichte zorg

	
Ze beschikken over de juiste

van hen wordt verwacht en

te laten groeien.

naar meetbare doelstellingen en

(soft) skills en vaardigheden

hoe zij bijdragen aan het

We blijven cliënten en medewerkers

cliënten maken kennis met

concrete acties die aansluiten bij

door training.

grotere geheel.

betrekken, waardoor hun ervaringen

Planetree en worden direct

de gewenste werkwijze.

	Medewerkers en waar mogelijk

meegenomen om draagvlak

	
Het management ziet in het

	
Bestaande projecten of nieuwe

	
De organisatie vergelijkt

initiatieven worden ontwikkeld

prestaties met die van anderen

continu verbeteren.
	
Door prestaties te vergelijken met

te creëren. Zij begrijpen

dashboard in één oogopslag hoe

en uitgevoerd in partnerschap

en krijgt zo inzicht in de mate

die van internationale topspelers,

het waarom van de

de organisatie presteert. Zowel

met cliënten om optimaal aan

van presteren en ontwikkel-

blijft de organisatie voortdurend

geplande activiteiten.

kwalitatief (welke vooruitgang

hun wensen en behoeften en de

mogelijkheden.

optimaliseren.

	Samen met leidinggevenden

hebben we geboekt) als

organisatorische mogelijkheden

richt Planetree een structuur

kwantitatief (resultaten).

tegemoet te komen.

in die inzicht geeft over de

	
Succesvol intern draagvlak

	
De organisatie wordt optimaal

voortgang van de gewenste

borgen we door de regiegroep

ingericht op actief lerend

groei en geeft zij advies om

en door medewerkers op te

vermogen en wendbaarheid.

kwaliteit en prestaties

leiden tot trainers.

duurzaam te verbeteren.

	
Successen en praktijkvoorbeelden
van medewerkers worden gedeeld.
	
We onderzoeken met de personeels-

	
De organisatie deelt waardevolle

	
Samenwerking met en feedback

ervaringen met de buitenwereld

van professionals en deelnemers

om verdere samenwerking te

uit het Planetree netwerk

stimuleren en inzichten te delen.

stimuleren het lerend vermogen
mensgerichte zorg.

organiseren en successen

	
Mogelijkheid tot erkenning

vieren, zodat professionals

voor de hoge prestaties,

ervaringen uitwisselen,

in de vorm van certificering.

in beweging blijven en

-processen kunnen bijdragen aan

waardevolle inzichten delen.

www.planetree.nl

en creëren meerwaarde voor

	
Bijeenkomsten en intervisie

afdeling hoe personeelsbeleid en

Verandering is een
constante. Dat wat
vandaag aan de orde is,
is morgen wellicht
achterhaald. Daarom
blijven we meten en
inzichten delen.

de gewenste groei.

liefde voor de zorg
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PLANETREE ONDERSTEUNING

PLANETREE RESULTATEN

Waar kunnen Planetree deelnemers gebruik van maken?
Vandaag de dag
vertegenwoordigen Planetree
deelnemers meer dan 1.000
organisaties verspreid
over 28 landen.
Planetree is in Nederland
en België in 2006 gestart.
Zij is de non-profit organisatie
die zorgaanbieders met hart en ziel
ondersteunt om mensgerichte zorg
duurzaam te verbeteren volgens
de Planetree filosofie.

	
De expertise van het Planetreeteam. Deze is gebaseerd op jarenlange
kennis en wereldwijde ervaringen en een wetenschappelijk
onderbouwde aanpak op het gebied van mensgerichte zorg.
	Ondersteunend implementatiemateriaal inclusief basispresentaties,
handleidingen, goede voorbeelden uit de praktijk, trainingsmateriaal,
nieuwsbrieven, toolkits ofwel kennispakketten over actuele onderwerpen in

Zorgorganisaties die samenwerken
met Planetree melden resultaten zoals:

de zorg, modules voor compassievolle communicatie en de criteria voor
uitstekende mensgerichte zorg.

Toename cliënttevredenheid en verwijsbereidheid;
Toename medewerkerstevredenheid en aantrekkelijke
en plezierige organisatie om te werken;
Sterke verbetering in samenwerkingscultuur;
Groei in innovatieve diensten;
Prettige en aangename fysieke omgeving;
Onderscheidende positionering.

	
De naam Planetree en het logo van Planetree. Zo vergroot je
als zorgorganisatie het onderscheidend vermogen van in- en externe
communicatie, bij werving, merkondersteuning et cetera.
	
Het enorme (inter)nationale Planetree deelnemersnetwerk dat
- structureel in kenniskringen en overleggen en ad hoc naar aanleiding
van vragen - goede voorbeelden en lessen openhartig deelt met elkaar.
	Mogelijkheden om deel te nemen aan de nationale en internationale
Planetree conferenties, met de nieuwste inzichten, goede voorbeelden,
workshops en aansprekende keynotes op het gebied van mensgerichte zorg.
Je wordt ook uitgenodigd voor Planetree tours, waarbij je excellente locaties

Veel Planetree organisaties onderscheiden zich door de mensgerichte aanpak en meetbaar

bezoekt en ervaart hoe mensgerichte zorg in de praktijk gerealiseerd wordt.

betere prestaties, bijvoorbeeld met topposities in ranglijsten en publiciteit.

	
Mogelijkheden om betrokken te zijn bij onderzoek, interviews en artikelen in
De resultaten zijn veelbelovend en het Planetree netwerk groeit sterk. In totaal gaat het in

bladen en werkbezoeken.

Nederland en België op dit moment al over meer dan 50.000 medewerkers die zorgen voor

	De mogelijkheid van een traject tot Mensgerichte Zorg Certificering;
de erkenning voor het bieden van duurzame, excellente zorg zoals je die

meer dan 7.171.000 mensen in gezondheidscentra, thuiszorg, (woon)zorgcentra,

je dierbaren gunt, in een gezonde organisatie en een helende omgeving.

organisaties voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ), gehandicaptenzorg en ziekenhuizen.
Deze organisaties laten zien dat Planetree inspireert, samenhang biedt, eigen regie en
verantwoordelijkheid stimuleert en helpt om duurzaam meetbare resultaten te boeken.
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Meer weten over de voordelen van (samen)werken met Planetree?
We maken graag tijd vrij voor een gesprek tussen jou en een van de
bestuurders of adviseurs van onze organisatie. Zodat je verder kunt
onderzoeken wat Planetree is, of het past bij jou en je organisatie
en wat de meerwaarde is voor de organisatie.
Daarnaast kun je een ‘Belevingsdag mensgerichte zorg’ boeken
voor je team; een inspirerende dag waarin je samen kennismaakt
met wat Planetree is en doet voor en met je organisatie. Of ontdek
‘Ria’s Escape Room’ en maak samen met je team spelenderwijs
kennis met mensgerichte zorg.
Verder zijn de jaarlijkse nationale en internationale Planetree
conferenties een bijzondere en inspirerende manier om kennis
te maken met de praktijk en potentie van mensgerichte zorg.
Of start gewoon eens met grasduinen door www.planetree.nl
Veel plezier en graag tot ziens!
Het Planetree team, +31 88 - 200 68 80, info@planetree.nl

+31 88 - 200 68 80

I

info@planetree.nl

I

www.planetree.nl
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Disclaimer. Deze brochure is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Voor onvolledigheden of veranderingen met betrekking tot de inhoud kan Planetree
op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Planetree® 0919

