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Visie: inzicht levert meer betrokkenheid op

In de visie op familieparticipatie beschrijft de zorgorganisatie hoe 

familie en andere bekenden uit het netwerk in de organisatie 

kunnen bijdragen aan het welbevinden van hun naaste. Omgekeerd 

hebben ook familieleden een opvatting over de rol die de organisa-

tie heeft in het welbevinden van hun naaste. Deze opvattingen zijn 

aan verandering onderhevig. Zeker in tijden van beperkte financiële 

middelen, tekort aan beroepskrachten en grotere vraag naar indivi-

duele ondersteuning. Een visie op welzijn in het algemeen en fami-

lieparticipatie in het bijzonder biedt een duidelijk kader. De cliënt en 

zijn familie weten hoe de organisatie over familieparticipatie denkt 

en kunnen dit laten meewegen in hun keuze voor een zorgcentrum.

De kunst is om de veranderende opvattingen op een eerlijke en open manier met 

elkaar te bespreken en bij elkaar te brengen. Het gaat hierbij om het managen van 

verwachtingen, zonder dat het eenrichtingsverkeer wordt. Het uitgangspunt is dat een 

cliënt allerlei informele relaties onderhoudt die voor hem of haar van belang zijn. Voor 

de zorgorganisatie is het van belang om deze betekenisvolle relaties te erkennen en 

respecteren en om daar ruimte voor te bieden. Voor de medewerkers is het belangrijk 

om de familieleden, buren en vrienden te waarderen, te begrijpen, te ondersteunen en 

te stimuleren. 

Over wie gaat het?

Familieparticipatie gaat over meer dan alleen familieleden. De blik richt zich bij fami-

lieparticipatie ook op andere bekenden uit het sociale netwerk. Familieparticipatie is 

iets anders dan mantelzorg. 
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Voor wie?

Wat levert het op?

Waar gaat het over?

■  Managers, beleidsmedewerkers  

en teamleiders

■  Wat is familieparticipatie?

■  Welke rollen spelen familieleden 

in de ondersteuning van de cliënt

■  Hoe betrek je familie bij de zorg 

en ondersteuning?

■  Inzicht in de meerwaarde van een 

goed samenspel met familie

■ Praktische tips

2
Ontwikkel een visie
Laat in de visie zien dat familiepar-
ticipatie draait om het voortzetten 
van betekenisvolle relaties van de 
cliënt met zijn informele netwerk 
door dat op vele manieren te waar-
deren, begrijpen, ondersteunen 
en te stimuleren. Laat de visie op 
familieparticipatie en de missie van 
de organisatie elkaar versterken. 

Leer Elkaar 
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Mantelzorg gaat over langdurige en intensieve zorg voor de naaste. Vaak is het de 

partner van de cliënt of één of meerdere (klein)kinderen. Maar ook één van de an-

dere familieleden of buren kan mantelzorger zijn. Mantelzorgers kunnen behoorlijk 

(over)belast zijn (geraakt) door de intensieve zorgverlening. 

Sociaal netwerk is een verzamelnaam voor het netwerk van betekenisvolle mensen 

(familieleden, buren, vrienden, collega’s, kennissen) dat functioneert als ondersteu-

ningsbron voor het welbevinden van de cliënt. Het verschil tussen mantelzorg en so-

ciaal netwerk zit in de mate en intensiteit van de ondersteuning, die wordt verleend. 

Familieleden en bekenden uit het netwerk bieden hulp op verzoek en kunnen over 

het algemeen makkelijker weigeren dan mantelzorgers. Ze zijn ook vaak letterlijk 

meer op afstand. Dat heeft invloed op de contacten met cliënten, mantelzorgers en 

beroepskrachten. 

In deze toolkit hebben we het bij de benaming ‘familie’ en ‘familieleden’ over  

mantelzorgers en over andere bekenden uit het sociale netwerk van een cliënt.  

Als er een onderscheid nodig is tussen beide groepen, is dat aangegeven. 

Wat is de rol van familie?

Als mensen verhuizen naar een zorgorganisatie blijven familieleden een belangrijke 

rol spelen in hun leven. Familieleden zijn in eerste instantie expert: zij weten veel 

over de wensen en behoeften van de cliënt. Familieleden zijn daarnaast partner in 

zorg, medezorgverlener of collega. Ze verlenen diverse zorgtaken, variërend van het 

regelen en coördineren van zorg tot en met verzorgende of zelfs verpleegkundige 

handelingen. Ze zijn mogelijk ook zelf een hulpvrager als ze overbelast (dreigen te) 

raken of vragen hebben over de manier van zorgverlening. Ze blijven echter altijd de 

partner, het kind of de vriend, oftewel degene met de persoonlijke relatie die ze met 

elkaar hadden voordat er sprake was van een ziekte of beperking. 

Om het samenspel met familie goed neer te zetten is aandacht nodig voor al deze 

rollen. Elke rol van de familie vraagt om een aansluitende rol of activiteit van de 

beroepskrachten. De eerste letters van de activiteiten van beroepskrachten vormen 

samen het woord van het model: SOFA. 

SOFAmodel

Als partner in de zorg is het zinvol om te bekijken hoe je het beste kunt samenwer-

ken met familieleden. Soms is het ook nodig familie ondersteuning te bieden om 

het contact met hun naaste in stand te houden, om vragen over de cliënt of eigen 

hulpvragen te beantwoorden. Daarnaast is het voor beroepskrachten van belang om 

oog te hebben voor de persoonlijke relatie tussen familieleden en cliënt. Ze kunnen 

dit faciliteren. Denk bijvoorbeeld aan moge-lijkheden als familiediners, samen 

leuke dingen doen en gelegenheid scheppen voor privacy. Tot slot is het essentieel 

om allerlei zaken goed af te stemmen met familieleden. 

2. Visie: inzicht levert meer betrokkenheid op

Rollen van familieleden

Partner in zorg
Hulpvrager 
Persoonlijke relatie
Expert 

Activiteiten voor beroepskrachten

Samenwerken
Ondersteunen
Faciliteren
Afstemmen

Ga in gesprek met familie leden
Als je een goede relatie hebt met de 
familie is er veel bespreekbaar over de 
bijdrage van de familie. In het begin kost 
het investeren in die relatie tijd, maar 
uiteindelijk levert een goede relatie tijd 
op. Eén van de manieren om contact te 
leggen en wederzijdse verwachtingen uit 
te spreken is door het gebruik van de  
Samenspelscan. Deze scan van het  
Expertisecentrum Mantelzorg is geba-
seerd op het SOFA-model en bestaat uit 
een aantal vragen over de verschillen-
de onderdelen van het samenspel en 
wat daaraan te verbeteren valt. Zowel 
cliënten, familie, medewerkers alsook 
managers beantwoorden de vragen.  
Daardoor ontstaat een goed beeld wat 
verschillende betrokkenen nodig vinden 
om aan het samenspel te verbeteren.

Meer informatie: 

Samenspelscan, 

Expertisecentrum 

Mantelzorg
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Tijd voor COUP voor en door familie

We weten over wie het gaat bij familieparticipatie, hoe een familie en netwerk in 

elkaar zit. De volgende vraag is hoe familie meer betrokken kan worden bij hun 

naaste. Daarvoor is het handig om met ‘COUP’ aan de slag te gaan.

COUP staat voor Contact leggen, Ondersteunen, Uitnodigen en Participeren.  

Het is een werkwijze die gebaseerd is op manieren om de sociale betrokkenheid  

en partici patie in een wijk te bevorderen. Dat begint met elkaar groeten en een  

praatje maken. Je leent een kopje suiker, let op elkaars kinderen en als het 

nodig is bied je uiteindelijk een helpende hand. Er zit een opbouw in de inhoud en 

intensiteit van het contact. Dat hebben we vertaald naar contact tussen familie, 

vrienden en beroepskrachten in zorgorganisaties.

Contact leggen
In de eerste plaats is het belangrijk dat er sprake is van daadwerkelijk contact 

tussen familieleden die bij hun naaste komen en medewerkers. Groeten, een 

praatje maken, vragen hoe het gaat. Voor medewerkers is dat niet altijd makke-

lijk vanwege hun drukke werkzaamheden. Toch is het een eerste onontbeerlijke 

stap op weg naar familieparticipatie. Het gesprek hoeft niet lang te duren. Als 

een familielid z’n hele levensgeschiedenis wil vertellen of wil uitweiden over zijn 

eigen problemen, mag je dat op een vriendelijke manier afbreken. Contact leggen 

betekent niet eindeloos alles aanhoren. Maar wel: familieleden herkennen, zeker 

als ze vaker komen. Hen begroeten en belangstelling tonen, zodat ze zich welkom 

en thuis voelen. Laat daarbij ook zien wie je bent en wat je doet als medewerker. 

Zo ontstaat er contact over en weer. Dat leidt weer tot wederzijds vertrouwen en 

verdere interactie.

Ondersteunen
Het kan voor familieleden lastig zijn om contact te (blijven) leggen met hun 

naaste. Bijvoorbeeld omdat ze als mantelzorger overbelast zijn geraakt en alle 

zorg graag (even) loslaten. Of omdat ze niet (meer) weten hoe ze een gesprek 

kunnen aanknopen met hun vader, oom of opa die hen niet meer herkent 

vanwege dementie. Of omdat hun naaste onberekenbaar gedrag vertoont, waar 

ze niet mee om kunnen gaan. Ook kunnen schuldgevoelens en gevoelens van 

machteloosheid een rol spelen. Medewerkers kunnen familie hierbij ondersteunen. 

In de vorm van een luisterend oor, met tips voor familie over manieren om nog 

contact te maken, met tips over verzorging, enzovoort. Ook is het mogelijk om 

bijeenkomsten te organiseren waar familieleden elkaar ontmoeten, mogelijk 

gekoppeld aan een inhoudelijk thema en in aanwezigheid van een expert. Of om 

hen door te verwijzen naar ondersteunende instanties, zoals een organisatie 

voor mantelzorgondersteuning.

Uitnodigen
Familieleden, buren en vrienden hebben een betekenisvolle relatie met hun naaste. 

Daar hebben ze een bepaalde invulling aan gegeven toen hun vader, moeder, 

tante, opa nog thuis woonde. Ze toonden hun betrokkenheid. De ene meer dan de 

ander en op verschillende manieren. Voor familieleden moet het duidelijk zijn dat 

deze betrokkenheid ook mogelijk en zelfs zeer gewenst is binnen de verblijfszorg. 

Bezoekuren zijn vaak al afgeschaft. 
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Houd rekening met  
culturele diversiteit 
Binnen families zijn er verschillen in 
gewoonten en gebruiken. Families ver-
schillen ook onderling qua omvang en 
gewoonten. Het is daarom van belang bij 
familieparticipatie rekening te houden 
met culturele diversiteit. 

Meer informatie:

Website Kleurrijke Zorg, 

ActiZ
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Familieleden kunnen – in overleg – komen wanneer ze willen. Ze kunnen ook 

meedoen aan activiteiten. Vaak blijken ze daarvan niet op de hoogte te zijn en 

worden ze er ook niet voor uitgenodigd. Vrijwilligers nemen hun plaats in. Dat 

gaat min of meer geruisloos. Maar vrijwilligers zijn ook niet eindeloos beschik-

baar en het contact zou juist moeten blijven bestaan met familieleden. Zij heb-

ben een belangrijke rol als het gaat om het welbevinden van hun naaste. Laat 

familie daarom zien welke activiteiten de organisatie onderneemt en nodig hen 

daarvoor uit. 

Participeren
Het is mooi als familieleden zelf een actieve bijdrage leveren aan het welbe-

vinden van hun naaste en zelfs aan het welbevinden van andere cliënten. Ze 

kunnen op stap gaan, hun handen uit de mouwen steken bij activiteiten, tijdens 

het eten of bijvoorbeeld met klussen in de tuin. Ze kunnen iets meenemen 

voor de hele groep of iets organiseren. Zo is er een heel scala aan activiteiten 

te bedenken. Daarbij gaat het niet alleen om het uitnodigen van familieleden, 

maar juist om hen ook tot een actieve bijdrage te bewegen. Uitnodigen kan ook 

overgaan in participeren. Vraag wat ze zelf kunnen en willen doen en maak 

daar afspraken over. 

Familieleden die bekend zijn met de organisatie, met de medewerkers, het 

reilen en zeilen en die zich welkom en vertrouwd voelen, zullen eerder geneigd 

zijn om een steentje bij te dragen. Vandaar ook dat participatie mede tot stand 

komt via contact leggen, ondersteunen en uitnodigen.

Voorbeelden uit de praktijk

Familieparticipatie verhoogt kwaliteit van verblijf

Bij woon/zorgvoorziening De Rinnebeek voor dementerende 

ouderen is vanaf de opening in 2007 aandacht voor het 

betrekken van familieleden. Douwe op de Dijk, teammanager 

Zorg, vertelt waarom hij zoveel waarde hecht aan de 

participatie van familie en vrienden. 

De Rinnebeek kende geen officieel beleid rond familieparticipatie. Uitgangs-

punt van Douwe op de Dijk is dat het wonen en welzijn van de bewoners een 

gezamenlijke zorg is, van medewerkers én familie. De instelling kent een for-

mele structuur met zorg/leefplannen, familiegesprekken en een cliëntenraad. 

Daarnaast zijn er informele contacten tussen medewerkers en familieleden.  

In huis, per telefoon en via e-mail. Tegenwoordig is er ook een nieuwsbrief,  

die familie informeert over activiteiten.

Wennen aan elkaar
Bij de komst van een bewoner vragen medewerkers van De Rinnebeek met de 

familie erbij wat hij of zij graag wil. Doel is de kwaliteit van leven zo groot mo-

gelijk te houden. Douwe: ‘De eerste tijd wennen bewoners, familie en wij aan 

elkaar. Soms duurt het even tot iemand past in de cultuur die is ontstaan. Maar 

over het algemeen aarden de bewoners snel. En familieleden voelen zich gehoord.’ 

Let op familiefabels
Familieparticipatie komt niet altijd van-
zelfsprekend tot stand. Diverse misvattin-
gen staan daarbij in de weg. Theo Royers, 
werkzaam bij Vilans, heeft een aantal 
veelvoorkomende misvattingen van me-
dewerkers op een rij gezet en ontzenuwd. 
Bespreek deze misvattingen tijdens een 
managementoverleg of tijdens een of 
meerdere bijeenkomsten met medewer-
kers en familieleden.

Meer informatie: 

Misvattingen rond 

participatie van familie.  

T. Royers, Vilans 2012.
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Nauw verweven
Familieparticipatie en de kwaliteit van zorg zijn nauw met elkaar 

verweven. Ze lijken elkaar aan te drijven. De verzorging van de 

ouderen is goed en respectvol. Dat motiveert familieleden af en 

toe te helpen in het huishouden of extra activiteiten te organiseren. 

Dankzij deze familieparticipatie neemt de kwaliteit van het verblijf 

toe. Dat geldt ook voor ouderen die geen bezoek krijgen. 

Meedoen niet verplicht
De professionele woonzorgbegeleiders zijn en blijven in De 

Rinnebeek verantwoordelijk voor de verzorging en veiligheid van 

de bewoners. Zij vragen familieleden niet om taken van hen over 

te nemen. Douwe: ‘Meedoen is niet verplicht. Maar familieleden 

mogen wel helpen. En als ze zin hebben in koffie, kunnen ze doen 

alsof ze thuis zijn: die zetten ze zelf. Familieleden kunnen zowel 

mee helpen koken als mee-eten. Huishoudelijk werk is ook een 

welzijnsactiviteit.’ 

Door Theo Royers. Vilans, 2011. 

Meer informatie:

Vlugschrift Bewoners en hun familie. A. Onstenk. 

Vilans, 2011.

‘Familieparticipatie is verweven met onze manier 
van werken’

In verpleeghuis Liduina is familieparticipatie meer 

dan een beleidskwestie. Het is vooral een houding. 

Ad van Rozendaal en Barbara Wijnand vertellen hoe 

zij verwanten betrekken bij de zorg. 

‘Bij Liduina staan we uitgebreid stil bij de veranderingen die opna-

me in een verpleeghuis met zich meebrengt voor alle betrokkenen. 

Na een opname bieden we verwanten aan mee te doen met een 

ondersteuningsgroep’, zegt Van Rozendaal. ‘De maatschap pelijk 

werker en de psycholoog stemmen het programma van deze groep 

zoveel mogelijk af op de wensen van de deelnemers. Zij geven 

informatie over wat verwanten kunnen verwachten en doormaken.’

Wederzijds begrip door themabijeenkomsten
‘Ook voor verwanten van de psychogeriatrische cliënten organise-

ren we bijeenkomsten, iedere keer over een andere thema’, aldus 

Barbara Wijnand. ‘We geven bijvoorbeeld uitleg over vrijheidsbe-

perkende maatregelen op de gesloten afdeling. Hoe we ermee 

omgaan, waarom we dat doen en waar we naartoe willen. Door 

het uitwisselen van ideeën ontstaat vaak wederzijds begrip.’

Nieuw: familiegesprek
Nieuw bij Liduina is het familiegesprek tussen de eerstverant-

woordelijke voor de zorg en betrokkenen. Dit is na de eerste acht 

weken verblijf. ‘Mensen zitten in een overgangstijd’, aldus Van 

Rozendaal. ‘Sommigen vallen in een gat. Wij begeleiden hen in 

deze periode.’ 

Verwanten doen mee
Naast begeleiding van verwanten is er ook een vorm van actieve 

familieparticipatie bij Liduina. Verwanten kunnen meedoen aan 

dagbesteding, activiteiten en festiviteiten. In het voorjaar zijn er 

verwantendagen, waarop zij de tuin of het terras inrichten en 

opknappen. Ook is er regelmatig Alzheimer café voor verwanten 

die met dementie te maken hebben.

Klantgericht werken
Overleg met familie is niet alleen een beleidskwestie. Het is voor-

al een houding. Van Rozendaal en Wijnand dragen die uit naar 

alle teamleiders en medewerkers, van tuinman tot pastoraat. 

Wijnand: ‘Goede omgang met de familie is een wezenlijk onder-

deel van ons werk.’ 

Door Theo Royers. Vilans, 2012.

Meer informatie: 

Het is tenslotte hun huis. Verpleeghuis in het 

Brabantse Boxtel betrekt verwanten bij de 

zorg. A. Onstenk, 2011. 
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In voor zorg! 
is een initiatief van 
het ministerie 
van VWS en Vilans

In voor zorg! is een 
programma voor de 
langdurige zorg van het 
ministerie van VWS en 
Vilans, kenniscentrum  
voor langdurende zorg. 

Kijk voor meer informatie 
op www.invoorzorg.nl 

Vilans is hét kenniscentrum voor 
langdurende zorg. Samen met het 
veld ontwikkelen we vernieuwende en 
praktijkgerichte kennis.

Kijk voor meer informatie op 
www.vilans.nl




