Lievegoed wint ʹMogelijkmaker‐
AWARD Persoonsvolgende Zorg 2018ʹ
Op dinsdag 11 december 2018 is de Mogelijkmaker‐AWARD uitgereikt aan Kinderdagcentrum
Helias te Rotterdam! Eerder was al bekend gemaakt dat Helias tot de drie genomineerde
organisaties behoorde. De prijs wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt en is onderdeel van het
experiment Persoonsvolgende Zorg. Persoonsvolgende Zorg is een gezamenlijk initiatief van de
Rotterdamse zorgorganisaties, het zorgkantoor Rotterdam (Zilveren Kruis) en
cliëntenorganisaties. Klik hier voor meer informatie over Persoonsvolgende Zorg.
In oktober is een delegatie bestaande uit cliënten, zorg‐ en beleidsmedewerkers van de
deelnemende organisaties op bezoek geweest bij ongeveer 20 zorgorganisaties om te onderzoeken
hoe persoonsvolgend de organisatie is; denk hierbij aan de mate van ervaren van zelfregie van
cliënten.
De Mogelijkmaker‐AWARD komt volgens de jury aan Lievegoed toe omdat goed naar voren is
gekomen hoe, vanuit nauwe samenwerking met ouders, er echt zorg op maat geboden wordt aan
de cliënt. De opgedane indrukken tijdens de gesprekken zijn door de jury verbeeld op een mooi
kunstwerk dat tijdens de prijsuitreiking aan Lievegoed is aangeboden.

Goede sfeer, zien, luisteren, aandacht, begrijpen
De prijs werd door onze collega’s Judith Tempelman (coördinator Helias) en Elsanne Steenstra
(zorgbemiddelaar Lievegoed) in ontvangst genomen tijdens de Persoonsvolgende Zorg
kwartaalbijeenkomst in Rotterdam. Een greep uit de tijdens de gesprekken opgedane indrukken:
goede sfeer, zien, luisteren, aandacht, begrijpen, respect, open en persoonlijk, fijne gesprekken,
warme groep, in de spiegel kijken.
Onze hartelijke felicitaties en complimenten aan de collega’s van Helias. We zijn erg trots en blij met
de erkenning van onze antroposofische, holistische manier van het mensgericht benaderen van
onze zorg. We zien de prijs als een aanmoediging om onze benadering en de zelfregie van cliënten
in de komende periode nog verder vorm te geven.
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