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Doelen  
De Mendel Foundation heeft als doel het ontwikkelen en mogelijk maken van “Best- 
Practice 3e Leeftijds Gezondheid en Zorg”, voor nog gezonde en niet-meer gezonde 
mensen “in de derde en vierde levensfase”. 
 
Onze interpretatie van “Best-Practice”: 
De systematische ontwikkeling, uitvoering en dóórontwikkeling van die systematiek 
van begeleiden en behandelen, die aantoonbaar de beste resultaten heeft gegeven 
vergeleken met andere aanbieders van dezelfde zorg. 
 
Structuur 
De Mendel Foundation is een (Algemeen Nut Beogende-) stichting zonder 
winstoogmerk; zij zorgt voor de systematiek, de ontwikkeling, de protocollen en 
“draaiboeken”: hoe moet “Best Practice” Zorg en Behandeling er uit zien? 
De Mendel Foundation maakt het ook mogelijk dat e.e.a. metterdaad, en op “Best-
Practice”  niveau, in de praktijk gebracht wordt (o.m. door training en certificeringen 
van behandelaars of zorgverleners die een deel van de zorg kunnen leveren).  
Alle ontwikkelde en nog te ontwikkelen “producten” van de Mendel Foundation zijn 
vrij via de website te downloaden, zowel in het Nederlands als in het Engels en het 
Spaans. 
Naast de Mendel Foundation zal de Mendel Society als vereniging opgericht worden: 
leden van de vereniging zullen beschikking hebben over persoonlijke begeleiding, 
een volledig netwerk van gecertificeerde zorgverleners en het gehele pakket van 
producten van de Mendel Foundation. 
 
Deelnemers  en  Partners 
Deelnemers (de “Klanten”) en Partners (Professionals) maken, onder eenvoudige 
voorwaarden, vrij gebruik van de diensten en ontwikkelde protocollen van de Mendel 
Foundation.  
Zij betalen daarvoor een vaste bijdrage bij inschrijving en een klein bedrag per 
maand als zij lid zouden worden van de Mendel Society; of doneren of sponsoren de 
Mendel Foundation. 
De voorwaarden, vrij geleverde diensten en de bijdragen worden per jaar voorgesteld 
door het bestuur en vastgesteld in de jaarvergadering van de Mendel Foundation. 
 
Onze  “7  Kern- Waardes” 
Om werkelijk Topzorg te kunnen leveren (“Best - Practice  3e Leeftijds Gezondheid en Zorg”), 
zijn doorleefde normen en waarden een absolute voorwaarde. Onze organisatie zal in haar 
dagelijkse omgang en in al haar ontwikkelingen, de volgende basis waarden en normen 
voortdurend hanteren en uitbouwen (in Niet-Gewogen volgorde…): 

Kwaliteit: 
vergaand systematisch beleid ontwikkelen, volhouden en verder ontwikkelen, met o.m. een systeem van 
Rigoureus Kwaliteits Management (alles gecontroleerd in doelen en maten; “stel doelen en 
voornemens op in maat, tijd en verantwoordelijkheden – en volg die”; “beloof alleen wat je ook  waar 
kunt maken”; en: “Kan het beter? Hoe zou jij dat doen?”). 
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Respect: 
voor de deelnemers en hun “Significant Others”: houdt o.m. in dat we ons verdiepen in-  en interesse 
tonen voor de persoonlijke geschiedenis, waarden en normen van elke deelnemer; dat we nooit 
tutoyeren (behalve, in individuele uitzonderingsgevallen, als dat uitgesproken gewenst is gebleken); dat 
we voor hen belangrijke wensen en ook weerstanden werkelijk serieus zullen nemen en er verregaand 
aan proberen tegemoet te komen. 
Respect eveneens voor elkaar binnen onze werkgemeenschap zien we als basisvoorwaarde: in kennis 
voor elkaars kennis en kunde (en zwakheden), in elkaars overtuigingen, normen en waarden; in 
voorkeuren en weerstanden. 
E.e.a. veronderstelt een solide basis in zelfrespect en -vertrouwen, en zeker ook een optimistische 
uitgangsstemming. 

Toewijding: 
veel verder gaan dan een norm-/basis inspanning: je meer inleven, meer bereid zijn tot het zoeken naar 
aanleidingen, onderliggende oorzaken en uiteraard oplossingen voor problemen; je voortdurend 
afvragen of de geboden zorg zo adequaat mogelijk is en/of hoe die verbeterd kan worden. 

Vriendelijkheid: 
Een voortdurende inspanning om de ander het gevoel te geven welkom te zijn en gerespecteerd te 
worden.  
Vriendelijkheid betekent niet hetzelfde als submissiviteit; assertiviteit en vriendelijkheid zijn 
complementair. 

Efficiëntie: 
De zorg die we leveren zal efficiënt (moeten) zijn: met essentieel beperkte middelen en mogelijkheden, 
zullen we een zo goed mogelijke zorg willen leveren! 
Onze inspanningen moeten ook efficiënt zijn in de zin dat we zo snel mogelijk zo goed mogelijke 
resultaten willen bereiken: hoe langer we er over doen, hoe meer kans op complicaties en andere 
hindernissen. “Doorpakken” en enthousiasme gaan hand in hand. 

Cordialiteit: 
Zakelijk, maar niet afstandelijk; oplettend, maar niet opdringerig; samenhorend, doch niet plakkerig. 

Solidariteit: 
Een voortdurende inspanning om de bewoner het gevoel te geven dat we ons identificeren met zijn of 
haar wensen en noden, dat we ons inspannen om daarvoor de best mogelijke oplossingen te vinden.  
 

… en onze  5  kern- attitudes 
alle mensen die in (én met!-)  onze organisatie(s)  werken zullen, als 
vanzelfsprekend, een aantal core-attitudes hebben: 

Fun  to be  Pioneers  (“Mendeleers”) 

Outside-the-Box 
Gewend om buiten de gevestigde regels en patronen te kunnen denken en handelen; 

Nooit  Goed  Genoeg 
Alles wat we doen, wordt voortdurend doordacht op mogelijkheden tot verbetering;   

Innovatief 
Zowel conventionele als ook non- conventionele mogelijkheden om de gezondheid en bestaanskwaliteit 
van onze mensen te verbeteren worden enthousiast onderzocht en omarmd; 

Can- Do,  Will Do 
Alle vraagstellingen die op ons pad komen worden benaderd vanuit een “dat lossen we op!-”  manier van 
denken en doen. 

 

Om die waarden en attitudes ook werkelijk in de praktijk toegepast- en vast te houden 
ontwikkelen we een cyclus (een “Carrousel” met een aantal modules, die elke medewerker 
aan de start van zijn carrière meemaakt en daarna periodiek herhaalt) die daarop ingaat 
(“cyclus Bejegening en Attitude”), gecombineerd met een systeem van motivatie en 
“empowerment” die de medewerkers in staat stelt en houdt om e.e.a. werkelijk in de praktijk 
te brengen. 
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Resultaatgericht en meetbaar 
Alles wat we doen is resultaatgericht en meetbaar: van documenten tot 
vergaderingen, van afspraken maken tot begeleidings- en behandelresultaten, van 
jaarplan tot jaarverslag. 
Alle grotere ontwikkelingen (budget > € 1000.=) gaan pas van start als er een 
“Business Case” (wat aan minimale eisen zal voldoen: zie website) voor is ontwikkeld 
en waar de belanghebbenden hun steun aan geven.  
We maken gebruik van internationaal vergelijkbare uitkomstmaten en publiceren die 
metingen minimaal vier keer per jaar. 
 
Publiek 
Alle individuele protocollen en procedures zijn, onder minimale voorwaarden, vrij 
opvraagbaar via onze website (bij zowel in-  als extern gebruik, bronvermelding met 
verwijzing naar onze website). 
 
Drie talen 
Alle documenten, protocollen en “draaiboeken” worden geproduceerd in drie talen: 
Engels, Nederlands en Spaans. 
Openbare presentaties worden bij voorkeur gegeven in het Engels. 
 
Commitment  van  elke  deelnemer  en  medewerker 
Elke deelnemer en elke medewerker verbindt zich formeel aan de aard en inhoud 
van dit document. 
 

 
Contact: 

 
A.C. Hagedoorn, revalidatiearts 

oprichter, algemeen en medisch directeur 

Churchilllaan 654 
4532JB Terneuzen 

06 22598377 
ACHg@mendelfoundation.org 
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