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Intentieverklaring: omgaan met elkaar 

Wij, organisaties in de kindzorg, hebben de intentie om op constructieve manier met elkaar om te gaan. 
Wij doen dit in het belang van passende zorg voor het zieke kind en ouders. 

Aanleiding is het eerder geschaad vertrouwen tussen enkele organisaties en personen in de kindzorg. 
Wij hebben ons daarom ingezet om af te spreken hoe wij als organisaties en personen in de kindzorg in de 
toekomst omgaan met elkaar. 

Deze afspraken helpen ons om effectief en efficiënt te werken aan oplossingen en verbeteringen bij 
voorkomende discussiepunten en knelpunten. 

Wij hebben de intentie om als volgt te werken: 

1. Wij hebben respect voor elkaar: voor elkaars organisaties, professies en personen 
2. Wij aanvaarden dat meningen kunnen verschillen en zien in dat het gesprek over meningen de basis 

is voor verbeteringen 
3. Wij agenderen onderwerpen met het doel om vérder te komen 
4. Wij denken bewust na over welke personen en partijen wij informeren en betrekken bij een initiatief 
5. Wij investeren in effectieve en betekenisvolle communicatie 
6. Wij spelen op de bal, niet op de persoon 
7. Wij houden ons aan de regels voor gespreks- en vergaderdiscipline. 

Wij staan ervoor dat we knelpunten in de kindzorg, waaronder die voor zieke kinderen, oplossen. 

Wij hebben er vertrouwen in dat het door mediation opgestarte proces opgevolgd wordt door vruchtbare 
samenwerking met belangenbehartigers, professionals, ouders, zorgverzekeraars en anderen die betrokken 
zijn bij de zorg voor zieke kinderen. 
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