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Voorwoord

In de Wmo wordt een appèl gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van burgers om zoveel mogelijk voor elkaar 
te zorgen. De realiteit laat zien dat inderdaad een groot deel van de zorg in Nederland wordt geleverd vanuit de 
informele steunstructuur. Ook als mensen verhuizen naar een kleinschalige woonvorm blijft de betrokkenheid 
van mantelzorgers een belangrijke rol spelen in de begeleiding. Mantelzorgers kennen de behoeften van hun 
familielid als geen ander, en kunnen dan ook verschillende taken vervullen om het verblijf van hun familielid 
zo aangenaam mogelijk te maken. Het samenspel tussen de professional en de mantelzorger is daarom erg 
belangrijk.

Met het oog hierop heeft de provincie Utrecht het initiatief genomen tot het maken van de toolkit “Een Sterke 
Band”. De toolkit heeft als doel zorgaanbieders praktische handvatten te bieden om de familiebetrokkenheid 
verder te vergroten. Het bevat veel voorbeelden van hoe er samengewerkt kan worden met mantelzorgers en de 
instrumenten die dit proces kunnen ondersteunen.

De toolkit kon alleen mogelijk worden gemaakt door de inzet van de vier pilotorganisaties. Hun zorgmedewerkers 
en mantelzorgers zijn met enthousiasme aan de slag gegaan om de handvatten in de praktijk te toetsen, te 
implementeren en te verdiepen. Vilans en Kennispraktijk hebben de organisaties hierbij ondersteund en deze 
ervaringen verwerkt in deze handzame toolkit.

Ik wens u veel leesplezier toe en hoop dat de toolkit u motiveert en inspireert om ook in uw organisatie de 
familiebetrokkenheid te vergroten.

Chandra Gischler
Programmamanager Wel Thuis!
Provincie Utrecht
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Waarom deze toolkit?

Deze toolkit is bedoeld om uw zorgorganisatie te 
inspireren en ondersteunen in het samenspel tussen 
beroepskrachten, mantelzorgers, familieleden en 
vrijwilligers. Het is een soort gereedschapskist die 
u de mogelijkheid biedt om met kleine stapjes de 
familiebetrokkenheid steeds verder uit te bouwen. De 
toolkit is tot stand gekomen op grond van ervaringen 
van de deelnemers aan een pilot in de provincie 
Utrecht, waarin verschillende trainingen, draaiboeken 
en stappenplannen zijn gebruikt en geëvalueerd. 

De toolkit is in eerste instantie bestemd voor (team)
managers die familiebetrokkenheid in kleinschalige 
woonvormen willen invoeren of willen verstevigen.  
Zorgmedewerkers, mantelzorgers en familie kunnen 
zich vanzelfsprekend ook door deze toolkit laten 
inspireren.

Voordat we u verder meenemen, geven we eerst 
meer informatie over de manier waarop de toolkit is 
opgebouwd. 

Leeswijzer
De toolkit is opgebouwd uit drie delen.  

Handreikingen voor het proces 
Omdat een goede start voor een verander- of 
verbetertraject erg belangrijk is, wordt dit aspect 
in deel één als eerste behandeld. Zo kunt u de 
verandermethodiek gebruiken om uw project vanaf 
de start in goede banen te leiden. Wilt u op een 
eenvoudige manier inzicht in de samenhang tussen uw 
beroepskrachten en de mantelzorgers die betrokken 
zijn bij uw zorginstelling? Dan is de Samenspelscan een 

handig instrument om te gebruiken. De Samenspelscan 
geeft het antwoord op deze vraag en geeft inzicht 
in de wijze waarop u samen met uw collega’s het 
samenspel tussen beroepskrachten en mantelzorgers 
kunt vormgeven. Bij de scan hoort ook een uitgebreid 
Impulspakket, waarin allerlei praktische instrumenten 
en tips zijn opgenomen om met knelpunten aan de 
slag te gaan. De deelnemers aan de pilots hebben hier 
dankbaar gebruik van gemaakt. 

De pilots
Deel twee van de toolkit staat in het teken van de vier 
pilotorganisaties. Van elke organisatie is op basis van 
interviews met leden van de pilotteams een portret 
gemaakt waarin de verwachtingen, ervaringen en 
opbrengsten van het project worden weergegeven. 
Tevens hebben er observaties plaatsgevonden bij 
diverse (team)bijeenkomsten. Dat leverde zinvolle 
informatie op om ook aan andere organisaties over te 
dragen.

De vier pilotorganisaties bevonden zich allemaal in een 
andere fase. De ene staat op het punt om te verhuizen 
van een grootschalig  verzorgings- en verpleeghuis 
naar kleinschalige woonvormen. De  andere wil meer 
weten over effectieve communicatie met familie om 
bestaande patronen te doorbreken. Weer een andere 
is al zeer ervaren, maar zoekt naar betere contacten 
met familie. De vierde pilot heeft al een uitstekende 
familiebetrokkenheid maar wil die meer zichtbaar 
maken en wil ook meer samenwerking tussen 
medewerkers en familie.  
In deze volgorde zullen de pilots ook aan u worden 
gepresenteerd. 

Als mensen verhuizen naar een kleinschalige woonvorm blijft de familie een belangrijke rol vervullen in het 
leven van de nieuwe bewoner. Familieleden zijn immers degenen die veel over de wensen en behoeften van 
de bewoner weten maar hun betrokkenheid kan veel verder gaan. Ze kunnen namelijk als mantelzorger ook 
een rol spelen als medezorgverlener. Mantelzorgers kunnen verschillende taken vervullen om het verblijf van 
hun familielid zo prettig mogelijk te maken. Ze blijven echter altijd de partner, het kind of de vriend. Ofwel, 
de oorspronkelijke persoonlijke relatie die ze met hun naaste hadden blijft bestaan. Voor de professionals in 
kleinschalige woonvormen betekent dit goed op de hoogte zijn van deze verschillende rollen van mantelzorgers 
en familieleden en proberen hier zoveel mogelijk bij aan te sluiten.  We noemen dit ook wel het samenspel met 
mantelzorgers en familie.
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De pilotorganisaties hebben gedurende het traject 
verschillende instrumenten ingezet of zelf ontwikkeld. 
Voorbeelden en verwijzingen hiernaar zijn opgenomen 
als bijlage bij elk portret. De praktische uitwerkingen 
kunt u gebruiken of vertalen naar uw eigen situatie. 
Bepaal dus voor uzelf in welke fase uw organisatie zich 
bevindt en kies de juiste instrumenten erbij. De trajecten 
van de pilotorganisaties  bieden  voorbeelden van hoe 
er samen gewerkt kan worden met mantelzorgers en 
familieleden en welke instrumenten u kunt inzetten 
om dit proces te ondersteunen.  

Deel drie van deze Toolkit is een toegift. Hierin wordt 
een indruk gegeven van andere mogelijkheden op het 
gebied van familieparticipatie en welke instrumenten 
u daarbij zou kunnen gebruiken. U kunt zelf bepalen 
wat hiervan voor u interessant zou kunnen zijn. Verder 
vindt u in dit laatste deel van de toolkit meer informatie 
over de mogelijkheden en voordelen van digitaal 
communiceren tussen familieleden onderling of tussen 

familie en zorgmedewerkers. Tevens is er aandacht 
voor competenties van medewerkers in kleinschalige 
woonvormen in relatie tot familieparticipatie. Dit 
alles naar aanleiding van het project Competente 
medewerkers in Kleinschalig Wonen van de provincie 
Utrecht dat tegelijkertijd met het project Mantelzorg 
van start is gegaan.

De toolkit wordt afgesloten met meer informatie over 
de achtergrond van het project en een toelichting op 
een aantal centrale begrippen. Ook treft u een korte 
beschrijving van de organisaties die de pilotorganisaties 
hebben ondersteund en de toolkit hebben ontwikkeld.

De situatie in de provincie Utrecht

Deze toolkit is ontwikkeld in opdracht van de provincie 
Utrecht, als onderdeel van het programma Wel Thuis. 
De pilotorganisaties zijn kleinschalige wooneenheden 
voor mensen met dementie in de provincie Utrecht. 
Hoe is de situatie op het gebied van kleinschalige 
woonvormen voor mensen met dementie in deze 
provincie?

Aantal dementerenden
In 2005 waren er in Utrecht 12.796 mensen met 
dementie. In 2030 zullen dat er naar verwachting 
21.735 zijn. Dat is een groei van 70%. Bekeken over 
heel Nederland groeit het aantal mensen met  dementie 
in dezelfde periode met 65%, waarmee de groei in de 
provincie Utrecht iets boven het landelijk gemiddelde 
ligt¹.  De provincie Utrecht verwacht in de periode van 
2008 tot en met 2015 zevenhonderd extra plaatsen 
met 24-uurszorg nodig te hebben om de mensen met 
dementie op te kunnen vangen. Gemeenten met een 
relatief groot aantal inwoners die aan dementie lijden 
zijn Doorn, De Bilt, Baarn, Wijk bij Duurstede, De Ronde 
Venen, Eemnes, Rhenen en Montfoort². 

Aantal kleinschalige woonvormen voor 
dementerenden 
In 2005 is het gemiddelde aandeel kleinschalig wonen 
in Nederland 9,7 %. In provincie Utrecht was in 2005 
10,9% van de psychogeriatrische verpleeghuiszorg 
gerealiseerd in de vorm van kleinschalig wonen. Op 
dat moment liep Utrecht daarmee voor op de andere 
provincies. In 2010 ligt het landelijk aandeel kleinschalig 
wonen op 24,8 %. In de provincie Utrecht is 23,1% van 
de psychogeriatrische verpleeghuiszorg gerealiseerd in 
kleinschalig groepswonen. Dit percentage ligt iets lager 
dan het landelijk gemiddelde³.  Wanneer alle plannen van 
de provincie Utrecht daadwerkelijk worden gerealiseerd 
zullen er na 2012 67 woonsituaties zijn met 1798 
plaatsen. In percentages stijgt de psychogeriatrische 
verpleeghuiscapaciteit in de vorm van kleinschalig 
wonen van 23% in 2010 naar 54%, ruim de helft dus van 
de totale psychogeriatrische verpleeghuiscapaciteit. Uit 
het onderzoek van Ruimte voor Zorg blijkt dat de trend 
wat betreft de groepsgrootte van projecten wijst op een 
voorkeur van groepen van zes bewoners. Kleinschalige 
projecten krijgen ook meer en meer een zelfstandige 
status, los van het moederhuis �.

¹ Aedes-Actiz en Alzheimer Nederland, 2007

² Stafbureau Dienst MEC, 2006

³ Aedes-Actiz en Alzheimer Nederland, 2007
� Nouws & Herpers 2009

2005  2010 2015 2020 2025 2030

Utrecht 12.796 14.043 15.192 16.648 18.844  21.735

Totaal Nederland 193.912 211.768 228.640 249.033 279.259  319.312
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¹ Aedes-Actiz en Alzheimer Nederland, 2007

² Stafbureau Dienst MEC, 2006

³ Aedes-Actiz en Alzheimer Nederland, 2007
� Nouws & Herpers 2009

2005  2010 2015 2020 2025 2030

Utrecht 12.796 14.043 15.192 16.648 18.844  21.735

Totaal Nederland 193.912 211.768 228.640 249.033 279.259  319.312
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Werken volgens een verandermethodiek

Deze acties vormen de kern van het verhaal. Ze sluiten 
aan bij waar de knelpunten zich voordoen en waar soms 
weerstanden zijn om anders te gaan werken. Vanuit 
een goed zicht op wat er speelt en wat er mogelijk 
en wenselijk is, kunnen veranderingen worden ingezet. 
Vanuit het motto: groot denken, klein beginnen start 
de methodiek vanuit een woongroep of afdeling. 
Vervolgens moet er een link worden gelegd naar het 
management van de organisatie om verzekerd te zijn 
van draagvlak voor de activiteiten en tot goede borging 
en verspreiding te komen. 

Aanpak in mantelzorgproject
In dit project is ervoor gekozen de verandermethodiek 
toe te passen bij de pilotprojecten gedurende een 
periode van een half tot driekwart jaar, waarin per 
organisatie diverse activiteiten zijn ondernomen om tot 
verbeteringen te komen van gesignaleerde knelpunten. 

De pilotteams bestonden veelal uit een projectleider, 
een teammanager, twee zorgmedewerkers, een 
activiteitenbegeleider en twee mantelzorgers. Deze 
groep was binnen het project verantwoordelijk voor 
de uitvoering van het project. Na afloop zijn zij de 
ervaringsdeskundigen binnen de organisatie die 
kunnen aangeven waarom een samenspel tussen 
mantelzorgers en familieleden nodig is en hoe dat eruit 
kan komen te zien.

Elke organisatie die meedeed, had een bepaalde 
verbeterwens, die vooral betrekking had op het 
verbeteren van de relatie tussen mantelzorgers en 
familieleden. Om te zien welke knelpunten zich precies 
voordeden in die relatie, zijn bij elke pilot eerst allerlei 

facetten van het samenspel in kaart gebracht. Daarvoor 
is dankbaar gebruik gemaakt van de Samenspelscan. 
Deze scan helpt op effectieve wijze te achterhalen 
welke verbeteringen nodig zijn om het samenspel te 
optimaliseren. 

Zowel mantelzorgers, helpenden, verzorgenden, Eerst 
Verantwoordelijk Verzorgenden (EVV-ers) en managers 
vullen de vragen in, waardoor er een breed beeld 
ontstaat van wat er goed gaat in de samenwerking en 
contacten en waar nog het nodige te verbeteren valt. In 
het volgende hoofdstuk kunt u meer lezen over hoe de 
scan werkt, hoe het eruit ziet en waar u de materialen 
kunt vinden. 

Plan van aanpak
Dankzij de scan kreeg iedere pilotorganisatie zicht op 
de actuele knelpunten. Een deel van die knelpunten 
was eenvoudig op te lossen. Het ging bijvoorbeeld 
om betere informatievoorziening in de vorm van 
het verspreiden van folders of het ophangen van 
berichten op een prikbord. Andere knelpunten waren 
complexer en hadden vooral te maken met bepaalde 
verwachtingen over en weer die nooit duidelijk waren 
uitgesproken en tot problemen leidde. 

Meer informatie over de werkwijze van de 
verandermethodiek en een handig stappenplan 
vindt u als tool op pagina 12.

“In het begin dacht ik: waarom moeten die 
mantelzorgers erbij? Krijgen we dan allemaal 
klaagverhalen te horen? Daar heb ik niet zoveel 
zin in. Maar dat viel 100% mee. In tegendeel 
zelfs, ze hadden soms wel erg veel begrip voor 
ons. Het was goed om eens met elkaar om 
tafel te zitten en samen acties te bedenken. Ik 
heb er veel van geleerd en kijk nu toch anders 
tegen familie aan.” 
- Verzorgende bij Quercus en lid van pilotteam.

Naar aanleiding van de verbeterwens en de uitkomsten 
van de Samenspelscan is per organisatie een plan 
van aanpak opgesteld. Tijdens een startconferentie, 
georganiseerd door Vilans en Kennispraktijk, is door de 
projectleiders, in samenwerking met de begeleiders 
van Vilans en Kennispraktijk, een start gemaakt met 
het opstellen van het plan van aanpak. Daarbij is 
gebruik gemaakt van een overzicht van instrumenten, 
methodieken en suggesties om tot verbeteringen in 
het samenspel te komen. Dit overzicht is gebaseerd 
op het Impulspakket dat bij de Samenspelscan hoort. 
Het is verder aangevuld door Vilans. In het hoofdstuk 
‘Wat u nog meer kunt gebruiken’ op pagina 58 is meer 
informatie te vinden over dit overzicht.  

In het plan zijn de rollen, doelen, acties, instrumenten, 
processen, mogelijke randvoorwaarden en een planning 
helder neergezet. Ook is in het plan aangegeven 
wanneer een actie een succes is. Door dat vooraf met 
elkaar te bespreken, wordt het eenvoudiger om nadien 
vast te stellen of doelstellingen zijn behaald. Dit sluit 
aan bij de opzet om de doelen Specifiek, Meetbaar, 
Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden oftewel SMART 
te formuleren. De pilotorganisaties hebben aangegeven 
dat een plan van aanpak niet mag ontbreken bij de 
uitvoering van een project. Het format dat door Vilans 
is gebruikt voor de pilottrajecten, vonden de betrokken 
organisaties zeer geschikt. 

Successen ‘vieren’
Uitgangspunt in het project was om de leden van de 
pilotteams op zo’n manier te faciliteren dat het werken 
aan de pilotdoelen zoveel mogelijk deel uitmaakte van 
het reguliere werkproces. De verbeteracties moesten 
makkelijk op te nemen zijn in de werkprocessen. 
Daardoor is de kans op voortzetting en borging het 
grootst. Dat betekent ook dat de betrokkenen zelf 
moeten ervaren dat het een meerwaarde heeft om 
de nieuwe activiteiten op te nemen in het werkproces 
en waar nodig veranderingen aan te brengen in de 
werkwijze.  Vandaar dat er in het plan van aanpak 
nadrukkelijk is ingezoomd wanneer een actie een 
succes is. 

Als het gestelde doel wordt behaald, is het ook goed 
om daar bij stil te staan. Dat geeft een extra impuls aan 
het besef waar je met elkaar mee bezig bent, wat soms 
kleine veranderingen kan opleveren. Ook laat het zien 
dat het de moeite waard is om het vast te houden en 
voort te zetten. 

Ondersteuning en coaching
Vilans heeft gedurende de looptijd van het traject 
ondersteuning en coaching geboden in de vorm van 
(telefonische) consulten en werkbezoeken, gezamenlijke 
bijeenkomsten (werkplaatsen) en workshops op locatie. 
Deze methoden werken motiverend en dragen bij aan 
probleemoplossend vermogen, sturing in tijd, kennis 
delen en kennisverrijking. “Het plan van aanpak geeft goed de kaders 

aan en helpt je om klein te beginnen. Het helpt 
om groot te denken, klein te beginnen en van 
daaruit verder uit te bouwen” 
– Projectleider Rinnebeek

Een format voor het opstellen van een Plan van 
aanpak vindt u als tool op pagina 15. 

Wilt u meer informatie over de ondersteuning van 
Vilans? Kijk dan op pagina 16. 

De verandermethodiek  van Vilans is een gestructureerde, resultaatgerichte methode die gebruikt wordt voor 
verbetering van de zorg- en dienstverlening. Deze methode helpt om problemen helder in kaart te brengen en 
op adequate wijze verbeteringen tot stand te laten komen. De methodiek werkt van onderop, dat wil zeggen dat 
vanaf de werkvloer gekeken wordt waar zich knelpunten voordoen en verbeterpunten worden vastgesteld. Er 
wordt concreet gewerkt aan een aantal verbeteracties, die tussentijds gevolgd en waar nodig bijgesteld worden. 
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Tools behorend bij de verandermethodiek

Tool:  Stappenplan voor werken volgens 
verandermethodiek

Vooraf
Het proces start met vaststellen of er binnen de 
organisatie een project moet worden opgezet rondom 
verbetering van de relatie met mantelzorgers en 
familie. Vaak is het naar aanleiding van klachten op 
de werkvloer en signalen van het leidinggevend kader 
dat er in het management besloten wordt om een 
specifiek project op te starten. Het management geeft 
dan ook de randvoorwaarden aan: duur van het project, 
menskracht en middelen. 

Stap 1.  Projectleider aanstellen
Bij een project hoort een projectleider: iemand die 
verantwoordelijk is voor onder andere het bewaken 
van de planning, het bij elkaar brengen van de juiste 
mensen. Een projectleider heeft een belangrijke, 
centrale en verbindende rol, die voor het welslagen van 
het project van groot belang is. Daarom is het wenselijk 
dat de projectleider over competenties beschikt, die 
nodig zijn voor het aanjagen, coördineren,  bewaken  
en verbinden van de projectactiviteiten.  

Stap 2. Samenstellen pilotteam
Een projectleider doet het werk natuurlijk niet alleen. 
Nagenoeg elk project start met het samenstellen van 
een project/pilot- of verbeterteam. De teamleden 
komen bij de start van het project een aantal keer 
bij elkaar om de lijnen uit te zetten. Gedurende de 
uitvoering gaat het vooral om het monitoren van de 
activiteiten en waar nodig bijsturen. Aan het eind van 
het project staat de evaluatie centraal. De projectleider 
onderhoudt contact met het (hogere) management 
van de organisatie om de voorstellen en resultaten 
te bespreken en te zorgen voor borging. Indien het 
project van buiten af wordt begeleid is hij daarvoor ook 
het aanspreekpunt. Waar nodig kan de projectleider 
ondersteund worden door een projectassistent en/of 
projectsecretariaat.

In dit project waar het gaat om mantelzorgers 
en familieleden is het van belang dat er ook 

vertegenwoordigers vanuit die hoek deelnemen in het 
team. Ook hun knelpunten, bezwaren en suggesties 
dienen gehoord te worden. Te vaak wordt er óver de 
doelgroep gesproken in plaats van mét. Terwijl het juist 
een meerwaarde is om met elkaar in gesprek te gaan 
en samen te zoeken naar verbeteringen.

Stap 3. Aan de slag
Gebruik het format van het plan van aanpak om aan 
de slag te gaan. In het plan staan de verdere stappen 
beschreven: bedenken, uitvoeren, monitoren en 
evalueren, communiceren, borgen en verspreiden. 
Meer over het plan van aanpak vindt u hierna. 

Op de website van Vilans vindt u meer informatie over 
de verandermethodiek.
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Tool:  Plan van aanpak

Format Plan van aanpak
Het plan van aanpak bestaat uit verschillende 
onderdelen. De projectleider vult de onderdelen in in 
samenspraak met het pilotteam.

1. Achtergrond en doel
Beschrijf kort de reden om een project te starten rond 
mantelzorg en mantelzorgondersteuning en welk doel 
je ermee wilt bereiken.

2. Project/pilot/verbeterteam en planning
Noteer wie er aan het pilotteam deelnemen (naam en 
functie). Spreek af hoe vaak het team bij elkaar komt 
gedurende de looptijd van het project. Dat zal bij de start 
vaak meer zijn, omdat dan de plannen en activiteiten 
doorgesproken en vastgesteld moeten worden. 

3. Inventarisatie verbeterpunten
Beschrijf aan de hand van de resultaten van de 
Samenspelscan in het kort de verbeterpunten. Maak 
daarbij gebruik van de suggesties voor verbeteracties 
naar aanleiding van de scan. 

Omschrijf per activiteit:

•	 Wat	het	inhoudt
•	 Wie	het	uitvoert
•	 Wanneer	het	wordt	uitgevoerd
•	 Randvoorwaarden,	bv.	kosten	aanschaf,	contact		
 met andere medewerkers uit eigen organisatie  
 of uit andere organisaties 
•	 Wanneer	de	actie	een	succes	is

Vul daarvoor onderstaand schema in.

Wat Wie Wanneer Randvoorwaarden Succes als…
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4. Monitoren en evalueren
Bespreek in het pilotteam of de activiteiten naar wens 
verlopen, zowel qua planning als qua inhoud. Stel vast 
of er tussentijds moet worden bijgestuurd en hoe. 

Evalueer aan het eind van de activiteiten en/of het 
project hoe het is verlopen, wat er goed en minder 
goed ging en waar dat mee te maken had. Beschrijf 
wat er over te nemen is in het reguliere werkproces, 
wat bijstelling behoeft en hoe. 

5. Communicatie
Informeer de organisatie vooraf, tussendoor en aan het 
eind van het project om draagvlak te creëren voor de 
verdere implementatie van de resultaten. 

6. Overdracht en borging
Beschrijf hoe je de aanpak van de verschillende 
verbeterpunten in de organisatie wilt overdragen en 
borgen. Sommige instrumenten zijn eenvoudig over te 
nemen. Andere vragen om een goede voorbereiding 
en bespreking in het afdelingsteam. Soms is het ook 
goed een deel van het proces per afdeling te herhalen 
door bv. een overleg te plannen met mantelzorgers en 
familieleden. Dat maakt vaak veel duidelijk en draagt 
bij aan een betere communicatie en relatie.

Bekijk het format voor het plan van aanpak.

Tool: Ondersteuning vanuit Vilans 

Vilans kan u meer informatie geven over het opzetten 
van een verandertraject of ondersteunen bij de 
uitvoering hiervan. Bekijk het aanbod van Vilans. 

Of neem contact op met Brigitte Nitsche b.nitsche@
vilans.nl of Cecil Scholten c.scholten@vilans.nl
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De Samenspelscan als vertrekpunt 

Om te achterhalen welke verbeteringen nodig 
zijn om het samenspel tussen beroepskrachten 
en mantelzorgers te optimaliseren, is door 
Expertisecentrum Mantelzorg (EM) de Samenspelscan 
ontwikkeld. De pilotorganisaties is gevraagd om als 
start van de pilot de Samenspelscan in te vullen. 
Het doel van deze scan is te achterhalen welke 
verbeteringen nodig zijn om dat samenspel tussen 
beroepskrachten en mantelzorgers te optimaliseren.

De Samenspelscan is ingedeeld in vier categorieën, die 
gekoppeld zijn aan de rollen van mantelzorgers. Om 
het samenspel met mantelzorg goed neer te zetten is 
aandacht voor al deze rollen nodig: 

Een mantelzorger kan worden gezien als partner in 
de zorg. Het is dan ook zinvol om te bekijken hoe het 
gaat met de samenwerking tussen beroepskrachten 
en mantelzorgers. Als de mantelzorger een hulpvraag 
heeft, is ondersteuning door beroepskrachten nodig. 
Om de persoonlijke relatie tussen mantelzorger en 
bewoner te laten blijven bestaan, is het van belang 
dat beroepskrachten dit faciliteren. Denk bijvoorbeeld 
aan de mogelijkheden voor familiediners, samen 
leuke dingen kunnen doen en het borgen van privacy. 
Ook is het essentieel om goed af te stemmen met 
mantelzorgers. Als expert van de bewoner beschikken 
zij over veel informatie over de bewoner, die relevant 
is om bijvoorbeeld een goed zorgleefplan op te stellen.

De pilotorganisaties hebben de scan in laten vullen 
door teamleiders, EVV’ers, uitvoerend medewerkers 
en mantelzorgers. Er is hen gevraag aan te geven op 
welke aspecten zij vinden dat er verbeteringen nodig 
waren in het samenspel tussen beroepskrachten en 
mantelzorgers. De uitkomsten van de Samenspelscan 
vormden het uitgangspunt voor het plan van aanpak 
voor het pilottraject. 

De pilotorganisaties hebben goede ervaringen met 
het gebruik van de Samenspelscan en raden andere 
organisaties ook aan deze scan te gebruiken om het 
samenspel tussen de mantelzorgers en beroepskrachten 
in kaart te brengen. 

De Samenspelscan bestaat uit een instructie en een 
invulbestand (Excel). Er is een aparte versie van de 
scan beschikbaar voor de verblijfszorg en de thuiszorg. 
Diverse betrokkenen uit de organisatie, mantelzorgers, 
familieleden, bekenden uit het sociale netwerk en 
ook cliënten kunnen de scan invullen. De antwoorden 
worden anoniem verwerkt. De organisatie kan zelf de 
gegevens verwerken in het Excelbestand. 

Dat laat duidelijk zien hoe de verschillende groepen 
gereageerd hebben. 

De materialen zijn te vinden op de website van het 
Expertisecentrum Mantelzorg, een samenwerkings-
verband van MOVISIE, Vilans en Expertisecentrum Man-
telzorg.  

Rollen van mantelzorgers Activiteiten voor beroepskrachten

Partner in zorg Samenwerken

Hulpvrager Ondersteunen

Persoonlijke relatie Faciliteren

Expert Afstemmen
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De Rijnhoven, locatie Heremalerhof

Van start: van verpleeghuis naar 
kleinschalige woonvorm

De bewoners van Heremalerhof zijn in het voorjaar van 
2011 verhuisd naar kleinschalige wooneenheden, die 
op het naburige terrein nieuw zijn gebouwd. Bij de 
start van de pilot had deze verhuizing nog niet plaats 
gevonden. “We willen in de nieuwe woonvormen 
een situatie creëren waarbij de bewoner, maar ook 
de familie zich thuis voelt”, aldus Rein Noordam, 
beleidsmedewerker bij De Rijnhoven en projectleider.

Verhuizen naar een kleinschalige woonvorm, hoe doe 
je dat? 
Heremalerhof zit in een overgangsfase van een 
grootschalige naar een kleinschalige opzet. 
Deze overgang heeft ook consequenties voor de 
betrokkenheid van mantelzorgers en familie. Hoe zorg 
je er nu voor dat én de verhuizing goed verloopt én de 
mantelzorgers en familie al direct betrokken worden? 
Noordam heeft in de nieuwe situatie het volgende 
voor ogen: “Als iemand niet meer thuis kan wonen, 
betekent dit niet dat familie iets is dat van buiten komt 
en niet meer thuis hoort in de nieuwe woonsituatie 
van hun naaste. Het lastige voor ons als organisatie is 
om een situatie te bereiken waarin familie betrokken 
wordt, maar ook de privacy van de bewoners op de 
groep niet in het geding komt.” Het is zoeken naar een 
goede balans, ook richting familie en mantelzorgers. 
“Ons uitgangspunt is (1) familie zoveel mogelijk 
betrekken, (2) zorgen voor zoveel mogelijk houvast 
voor de bewoner op een zodanige wijze dat er (3) 
voor de organisatie vanuit de familie iemand is die kan 
helpen bij de zorg en welzijn. Het is de kunst daarbij 
om familie te motiveren en te stimuleren en niet te 
zeggen: u moet komen helpen.”

“Wij willen onder andere door middel 
van ideeën en expertise van anderen een 
‘thuisgevoel’ creëren voor bewoners en familie 
in de nieuwe kleinschalige wooneenheden.”

Organisatie Stichting Woon-Zorgcentra De Rijnhoven
Locatie   Verpleeghuis Heremalerhof in Harmelen
Aantal bewoners 144
Aantal groepen 20 
Groepsgrootte 20 groepen van 6 bewoners, plus 24   
  individuele appartementen

Visie op kleinschalig wonen
Het uitgangspunt  van de Rijnhoven is om mensen met 
dementie zoveel mogelijk houvast te geven. Dit noemen we 
‘net zoals thuis’. “In de praktijk wordt dit natuurlijk ‘zoveel 
mogelijk als thuis’, geeft Rein Noordam aan. “Het is zo 
onnatuurlijk om mensen vanuit een normale thuissituatie te 
verplaatsen naar een compleet gehospitaliseerde situatie.” 
Bij de Rijnhoven wil men door middel van kleinschalig wonen 
die normale gezinssituatie waarin wordt gekookt, gewassen 
en wordt geleefd met andere ‘gezinsleden’ zoveel mogelijk 
nabootsen om de bewoners een persoonlijk houvast te 
bieden.”

Doelstellingen pilot: 
- Zorgen voor een soepele verhuizing naar de  
 nieuwe kleinschalige wooneenheden in   
 samenspraak met familie.

Resultaten tot nu toe:
- Draaiboek verhuizing met expliciete aandacht voor  
 familie
- Bijeenkomst voor familie ter voorbereiding op de  
 verhuizing met uitleg over het concept kleinschalig  
 wonen en aandacht voor praktische zaken. 
- Kijkmiddag in de nieuwe woningen 

Hoe nu verder:
De verhuizing heeft bij het afronden van de pilot nog maar net 
plaatsgevonden. Het is dus afwachten hoe de kleinschalige 
woonvormen gaan draaien en de familieparticipatie 
precies vormt gaat krijgen. De Vijverhof, zoals het nieuwe 
onderkomen gaat heten, krijgt hierbij verder ondersteuning 
van Vilans via het project In voor Zorg (www.invoorzorg.nl).

In het pilottraject van de Heremalerhof stond de 
begeleiding van de overgang van verpleeghuis 
naar kleinschalige woonvorm centraal: hoe worden 
mantelzorgers en familieleden daarover geïnformeerd 
en bij betrokken?

De verhuizing
Een verhuizing naar een kleinschalige woonvorm is 
een ingrijpende gebeurtenis. Los van de verandering in 
fysieke zin, komen er verschillende aspecten bij kijken, 
die een directe relatie hebben met mantelzorgers en 
familieleden van bewoners. Als er bij u een verhuizing 
aanstaande is, houdt dan rekening met de volgende 
punten:
1. Informeren over nieuwe visie en werkwijze 
 Voor mantelzorgers en familieleden is het   
 belangrijk te weten wat er gaat    
 gebeuren en waarom. Er is gekozen    
 voor kleinschalige woonvoorzieningen. 
 Waarom is die keuze gemaakt, hoe verschilt   
 de werkwijze met die in de grootschalige   
 woonvoorziening en hoe komt het eruit te zien? 
2. Informeren en afspraken maken over    
 praktische zaken
 Bij de verhuizing van de bewoners komen  
 allerlei praktische zaken om de hoek kijken,  
 waarvoor ook een beroep zal worden   
 gedaan op de mantelzorgers en familieleden.  
 Denk aan verhuizing van spullen, inrichting van 

 nieuwe kamer, inrichting van 
 gemeenschappelijke ruimte. 
3. Evalueren
 Zorg voor duidelijk evaluatiemomenten met   
 mantelzorgers en familieleden, zodat    
 je als organisatie ook laat zien dat je    
 hun inbreng serieus neemt. Vaak gaat    
 niet alles, maar hoe beter de     
 communicatie, hoe beter dat op te vangen is.

Tip:
Voeg een overgangsfase in als je als organisatie 
gaat verhuizen van een grootschalige wooneenheid 
naar kleinschalige wooneenheden. De verhuizing 
heeft al zoveel impact op medewerkers, bewoners 
en familie dat een directe overgang naar zelf 
koken, zelf wassen en zelf schoonmaken te groot is. 
Medewerkers, bewoners en familieleden hebben tijd 
nodig om aan elkaar en aan de nieuwe situatie te 
wennen. Na een korte wenperiode kan geleidelijk 
worden overgaan worden op de nieuwe werkwijze, 
waarin elke wooneenheid verantwoordelijk is voor 
het eigen huishouden. 

Op basis van de ervaringen van Heremalerhof is een 
draaiboek voor verhuizing ontwikkeld. U vindt dit 
draaiboek als  tool op pagina 24. 
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3. Evalueren
 Zorg voor duidelijk evaluatiemomenten met   
 mantelzorgers en familieleden, zodat    
 je als organisatie ook laat zien dat je    
 hun inbreng serieus neemt. Vaak gaat    
 niet alles, maar hoe beter de     
 communicatie, hoe beter dat op te vangen is.

Tip:
Voeg een overgangsfase in als je als organisatie 
gaat verhuizen van een grootschalige wooneenheid 
naar kleinschalige wooneenheden. De verhuizing 
heeft al zoveel impact op medewerkers, bewoners 
en familie dat een directe overgang naar zelf 
koken, zelf wassen en zelf schoonmaken te groot is. 
Medewerkers, bewoners en familieleden hebben tijd 
nodig om aan elkaar en aan de nieuwe situatie te 
wennen. Na een korte wenperiode kan geleidelijk 
worden overgaan worden op de nieuwe werkwijze, 
waarin elke wooneenheid verantwoordelijk is voor 
het eigen huishouden. 

Op basis van de ervaringen van Heremalerhof is een 
draaiboek voor verhuizing ontwikkeld. U vindt dit 
draaiboek als  tool op pagina 24. 
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Tools gebruikt door: 
De Rijnhoven locatie Heremalerhof

Tool: Draaiboek verhuizing

In het pilottraject van Heremalerhof stond de 
begeleiding van de overgang van verpleeghuis 
naar kleinschalige woonvorm centraal: hoe worden 
mantelzorgers en familieleden daarover geïnformeerd 
en bij betrokken? 

Het draaiboek zoals weergegeven op de volgende 
pagina kan gebruikt worden om een verhuizing in goede 
banen te leiden en direct ook familie en mantelzorgers 
te betrekken bij de nieuwe vorm van wonen. Niet alle 
onderdelen van het draaiboek zijn ook toegepast bij 

Heremalerhof maar zijn toegevoegd naar aanleiding 
van de ervaringen die zijn opgedaan bij de verhuizing. 

Bekijk het volledige draaiboek verhuizing met tijdspad.

Activiteit Doel / resultaat Periode Door wie

Samenstellen klankbordgroep van 
enthousiaste mantelzorgers en familie 
Mogelijk te combineren met groep 
vrijwilligers, medewerkers, managers, 
leden cliëntenraad.

Regelmatig bespreken van opzet van kleinschalig wonen. Hoe geef 
je vorm aan wonen, werken en samenspel. O.a. over:
•	 	Verschillende	woongroepen	bepalen	met	eigen	

leefstijl bv. 
•	 Contouren	aangeven	wat	familie	kan	en	mag
•	 	Berichtgeving	naar	familie	over	indeling	bewoners	en		

  mogelijkheden tot bezwaar

Doel = inspraak en draagvlak

Bij plannen maken voor nieuw- 
of verbouw

Onder leiding van (specifieke) 
projectleider en in aanwezigheid 
van locatiemanager, algemene 
projectleider  en andere 
betrokkenen (mogelijk leden van 
projectgroep KSW)

Presentatie van voortgang van nieuwbouw Bijvoorbeeld:
In hal ruimte inrichten met foto’s en materialen en daar ook laten 
zien in welke fase bouw zich bevindt en wat er nog moet gebeuren

Doel = informeren

Vanaf plannen tot definitieve 
verhuizing

Projectassistent

Informatiebrief voor mantelzorgers en 
familieleden over kleinschalig wonen

Verspreiding:
Door persoonlijk overhandigen en per mail. 
Mogelijk ook opnemen op de website

Evt. algemene folder en specifieke brief 
voor mantelzorgers/familie

Mantelzorgers en familieleden weten wat er gaat gebeuren en 
waarom. In de brief is aandacht voor:
•	 De	keuze	voor	kleinschalig	wonen	gemaakt
•	 	Verschilt	in	werkwijze	met	die	in	de	grootschalige	

woonvoorziening
•	 Meer	informatie	over	de	woonvoorziening	
    - Aantal bewoners in 1 huis
   - Grootte van de slaapkamer
 - Verschillende voorzieningen
  - Indeling, inrichting en aankleding van de 

woonomgeving
•	 Gevolgen	voor	naaste	van	familie	

Doel = informeren

Bij definitieve plannen Communicatieafdeling in overleg 
met managementteam en 
projectleider(s)

Aangeven waar familie terecht 
kan met vragen

Optie:
Bijeenkomst voor mantelzorgers/familie 
en eventueel andere groepen. 

Voor mantelzorgers en familie (en mogelijk andere groepen) 

Doel = draagvlak verbreden

Kort na verspreiden 
informatiebrief

Door projectleider, in 
aanwezigheid van locatiemanager 
en leden van klankbordgroep en/
of projectgroep KSW

Samenspelscan
1. Samenspelscan uitvoeren
2.  Resultaten te bespreken 

in klankbordgroep en daar 
aanbevelingen opstellen

3.  En/of tijdens bijeenkomst 
met mantelzorgers en familie

4.  En/of nieuwsbericht over 
uitbrengen

Scan laten uitvoeren op aantal groepen om te zien hoe 
verhoudingen in huidige situatie liggen en waar actiepunten 
voor korte termijn, maar juist ook voor nieuwe kleinschalige 
woongroepen.

Doel = informatie en suggesties verzamelen, gedeeltelijke inspraak, 
draagvlak creëren  

Jaar tot half jaar voor verhuizing Door projectleider geïnitieerd, 
via teamleiders op afdelingen 
uitgezet en resultaten verwerkt 
door assistent, presentatie door 
projectleider

Voor de bouw

Activiteit Doel / resultaat Periode Door wie

Klankbordgroep Verder nadenken over samenspel tussen mantelzorgers, familie en 
beroepskrachten 
•	 Vaste	afspraken,	o.a.	over	was	en	vervoer
•	 	Flexibele	afspraken	die	per	groep	verder	kunnen	

worden uitgedacht, o.a. mee eten, koken, meedoen 
met activiteiten, aanwezigheid in groepsruimte

Doel = inspraak en draagvlak

Driekwart tot kwart jaar voor 
verhuizing

Begeleiders en deelnemers 
klankbordgroep
Na verhuizing door teams 
op woongroepen en tijdens 
bijeenkomsten met familie 
(huisregels op te stellen)

Informatiebijeenkomst voor mantelzorgers 
en familieleden 
Suggestie voor inhoud:
- Mogelijk filmpje laten zien
-  Meegeven van algemene 

informatiefolder 

Praktische informatie geven over wat kleinschalig wonen inhoudt, 
wat er voor naasten gaat gebeuren en wat familie kan doen ter 
voorbereiding van verhuizing en tijdens verhuizing. 
Ook aan de orde stellen dat er op nieuwe woongroepen ruimte is 
voor meer betrokkenheid van mantelzorgers en familie
Oog voor behoefte van mantelzorgers, behoeftes in kaart brengen. 
Wie wil een rol spelen bij de verhuizing? Welke rollen zijn daar?

Doel = informeren en samenspraak

Half jaar voor verhuizing 

Paar weken voor verhuizing  of 
herhalen

Door projectleider, in 
aanwezigheid van locatiemanager 
en leden van klankbordgroep

Brief over praktische zaken aan 
mantelzorgers geven of opsturen (per mail 
en/of per post)

Voor de inhoud van de brief kunt u denken aan:
•	 Verhuizing	van	spullen,	wat	mag/kan	mee
•	 Inrichting	van	nieuwe	kamer
•	 Inrichting	van	gemeenschappelijke	ruimte.

De volgende dingen moet u regelen:
•	 Praktische	zaken	op	een	rij	zetten	(checklist)	
•	 	Regelmatig	checklist	nalopen	door	vaste	

contactpersoon (EVV-er) voor elke bewoner en dus 
familie. 

•	 	Zorgen	voor	goede	‘backoffice’	voor	opvang	
van vragen die eerste contactpersoon niet kan 
beantwoorden. Denk bv. aan verhuisbedrijf, maar ook 
aan maatschappelijke werk.

•	 	Voor	mantelzorgers	en	familieleden	praktische	zaken	
op papier zetten met wat er van hen verwacht wordt. 

Half jaar tot 3 maanden voor 
verhuizing

Projectleider stelt in samenspraak 
met klankbordgroep checklist 
en brief op, goedkeuring door 
managementteam

Projectleider stelt in samenspraak met 
klankbordgroep checklist en brief op, 
goedkeuring door managementteam

In overleg met bewoner en contactpersoon namens familie bekijken 
hoe persoonlijk woonruimte naaste ingericht kan worden binnen 
vastgelegde kaders (afmetingen, plek, evt. vloerbedekking e.d.). 
Aangeven welke persoonlijke spullen mee gaan en waar ze moeten 
komen te staan.

Doel = inspraak van bewoner en familie

Half jaar tot 3 maanden voor 
verhuizing

Door ?

Folder en/of brief bespreken op 
afdelingsoverleggen met medewerkers

Doel = informeren van alle medewerkers, zodat zij op de hoogte 
zijn in geval van vragen van familieleden en zelf ook informatie 
kunnen geven of kunnen doorverwijzen

Half jaar voor verhuizing en 
herhalen paar weken voor 
verhuizing

Door afdelingsmanagers 

Training voor medewerkers in het 
omgaan met mantelzorgers en familie in 
kleinschalige woonvorm
Optie: onderdeel van bredere training over 
werken in kleinschalige woonvorm

Optimaliseren van samenspel (samenwerking) tussen 
beroepskrachten en mantelzorgers en familie. Via communicatie en 
alles wat daarbij komt kijken als vaardigheden, houding en ook het 
maken en naleven van concrete afspraken, te laten uitmonden in 
participatie van informele zorgverleners.

4 tot 3 maanden voor verhuizing Door opleidingsfunctionaris 
in samenspraak met 
projectleider, klankbordgroep en 
managementteam

Rondleiding mantelzorgers en familie in de 
kleinschalige woonomgeving

Voorkeur: 2 tijdstippen waarop familie 1 
van de 2x kan komen

Brief (opnieuw) meegeven met informatie 
over praktische zaken en opsturen naar 
degenen die niet aanwezig zijn

Doel = kennismaken en informeren, praktische vragen 
beantwoorden, betrokkenheid creëren waardoor familie (meer) wil 
gaan meedoen door te benoemen en te laten zien waar familie zelf 
terecht kan

Vanaf 3 weken voor verhuizing Projectleider en locatiemanager 
indien mogelijk

Inrichten woonruimte van bewoners met 
persoonlijke spullen

Daadwerkelijk verhuizen en/of inrichten van woonruimte van 
bewoner met persoonlijke spullen

Doel = prettige woonomgeving voor bewoner met eigen inspraak 
c.q. van familie

Net voor, tijdens of kort na 
verhuizing

Familieleden of in overleg met 
familie door verhuizers

Tijdens de bouw
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Tools gebruikt door: 
De Rijnhoven locatie Heremalerhof

Tool: Draaiboek verhuizing

In het pilottraject van Heremalerhof stond de 
begeleiding van de overgang van verpleeghuis 
naar kleinschalige woonvorm centraal: hoe worden 
mantelzorgers en familieleden daarover geïnformeerd 
en bij betrokken? 

Het draaiboek zoals weergegeven op de volgende 
pagina kan gebruikt worden om een verhuizing in goede 
banen te leiden en direct ook familie en mantelzorgers 
te betrekken bij de nieuwe vorm van wonen. Niet alle 
onderdelen van het draaiboek zijn ook toegepast bij 

Heremalerhof maar zijn toegevoegd naar aanleiding 
van de ervaringen die zijn opgedaan bij de verhuizing. 

Bekijk het volledige draaiboek verhuizing met tijdspad.

Activiteit Doel / resultaat Periode Door wie

Samenstellen klankbordgroep van 
enthousiaste mantelzorgers en familie 
Mogelijk te combineren met groep 
vrijwilligers, medewerkers, managers, 
leden cliëntenraad.

Regelmatig bespreken van opzet van kleinschalig wonen. Hoe geef 
je vorm aan wonen, werken en samenspel. O.a. over:
•	 	Verschillende	woongroepen	bepalen	met	eigen	

leefstijl bv. 
•	 Contouren	aangeven	wat	familie	kan	en	mag
•	 	Berichtgeving	naar	familie	over	indeling	bewoners	en		

  mogelijkheden tot bezwaar

Doel = inspraak en draagvlak

Bij plannen maken voor nieuw- 
of verbouw

Onder leiding van (specifieke) 
projectleider en in aanwezigheid 
van locatiemanager, algemene 
projectleider  en andere 
betrokkenen (mogelijk leden van 
projectgroep KSW)

Presentatie van voortgang van nieuwbouw Bijvoorbeeld:
In hal ruimte inrichten met foto’s en materialen en daar ook laten 
zien in welke fase bouw zich bevindt en wat er nog moet gebeuren

Doel = informeren

Vanaf plannen tot definitieve 
verhuizing

Projectassistent

Informatiebrief voor mantelzorgers en 
familieleden over kleinschalig wonen

Verspreiding:
Door persoonlijk overhandigen en per mail. 
Mogelijk ook opnemen op de website

Evt. algemene folder en specifieke brief 
voor mantelzorgers/familie

Mantelzorgers en familieleden weten wat er gaat gebeuren en 
waarom. In de brief is aandacht voor:
•	 De	keuze	voor	kleinschalig	wonen	gemaakt
•	 	Verschilt	in	werkwijze	met	die	in	de	grootschalige	

woonvoorziening
•	 Meer	informatie	over	de	woonvoorziening	
    - Aantal bewoners in 1 huis
   - Grootte van de slaapkamer
 - Verschillende voorzieningen
  - Indeling, inrichting en aankleding van de 

woonomgeving
•	 Gevolgen	voor	naaste	van	familie	

Doel = informeren

Bij definitieve plannen Communicatieafdeling in overleg 
met managementteam en 
projectleider(s)

Aangeven waar familie terecht 
kan met vragen

Optie:
Bijeenkomst voor mantelzorgers/familie 
en eventueel andere groepen. 

Voor mantelzorgers en familie (en mogelijk andere groepen) 

Doel = draagvlak verbreden

Kort na verspreiden 
informatiebrief

Door projectleider, in 
aanwezigheid van locatiemanager 
en leden van klankbordgroep en/
of projectgroep KSW

Samenspelscan
1. Samenspelscan uitvoeren
2.  Resultaten te bespreken 

in klankbordgroep en daar 
aanbevelingen opstellen

3.  En/of tijdens bijeenkomst 
met mantelzorgers en familie

4.  En/of nieuwsbericht over 
uitbrengen

Scan laten uitvoeren op aantal groepen om te zien hoe 
verhoudingen in huidige situatie liggen en waar actiepunten 
voor korte termijn, maar juist ook voor nieuwe kleinschalige 
woongroepen.

Doel = informatie en suggesties verzamelen, gedeeltelijke inspraak, 
draagvlak creëren  

Jaar tot half jaar voor verhuizing Door projectleider geïnitieerd, 
via teamleiders op afdelingen 
uitgezet en resultaten verwerkt 
door assistent, presentatie door 
projectleider

Voor de bouw

Activiteit Doel / resultaat Periode Door wie

Klankbordgroep Verder nadenken over samenspel tussen mantelzorgers, familie en 
beroepskrachten 
•	 Vaste	afspraken,	o.a.	over	was	en	vervoer
•	 	Flexibele	afspraken	die	per	groep	verder	kunnen	

worden uitgedacht, o.a. mee eten, koken, meedoen 
met activiteiten, aanwezigheid in groepsruimte

Doel = inspraak en draagvlak

Driekwart tot kwart jaar voor 
verhuizing

Begeleiders en deelnemers 
klankbordgroep
Na verhuizing door teams 
op woongroepen en tijdens 
bijeenkomsten met familie 
(huisregels op te stellen)

Informatiebijeenkomst voor mantelzorgers 
en familieleden 
Suggestie voor inhoud:
- Mogelijk filmpje laten zien
-  Meegeven van algemene 

informatiefolder 

Praktische informatie geven over wat kleinschalig wonen inhoudt, 
wat er voor naasten gaat gebeuren en wat familie kan doen ter 
voorbereiding van verhuizing en tijdens verhuizing. 
Ook aan de orde stellen dat er op nieuwe woongroepen ruimte is 
voor meer betrokkenheid van mantelzorgers en familie
Oog voor behoefte van mantelzorgers, behoeftes in kaart brengen. 
Wie wil een rol spelen bij de verhuizing? Welke rollen zijn daar?

Doel = informeren en samenspraak

Half jaar voor verhuizing 

Paar weken voor verhuizing  of 
herhalen

Door projectleider, in 
aanwezigheid van locatiemanager 
en leden van klankbordgroep

Brief over praktische zaken aan 
mantelzorgers geven of opsturen (per mail 
en/of per post)

Voor de inhoud van de brief kunt u denken aan:
•	 Verhuizing	van	spullen,	wat	mag/kan	mee
•	 Inrichting	van	nieuwe	kamer
•	 Inrichting	van	gemeenschappelijke	ruimte.

De volgende dingen moet u regelen:
•	 Praktische	zaken	op	een	rij	zetten	(checklist)	
•	 	Regelmatig	checklist	nalopen	door	vaste	

contactpersoon (EVV-er) voor elke bewoner en dus 
familie. 

•	 	Zorgen	voor	goede	‘backoffice’	voor	opvang	
van vragen die eerste contactpersoon niet kan 
beantwoorden. Denk bv. aan verhuisbedrijf, maar ook 
aan maatschappelijke werk.

•	 	Voor	mantelzorgers	en	familieleden	praktische	zaken	
op papier zetten met wat er van hen verwacht wordt. 

Half jaar tot 3 maanden voor 
verhuizing

Projectleider stelt in samenspraak 
met klankbordgroep checklist 
en brief op, goedkeuring door 
managementteam

Projectleider stelt in samenspraak met 
klankbordgroep checklist en brief op, 
goedkeuring door managementteam

In overleg met bewoner en contactpersoon namens familie bekijken 
hoe persoonlijk woonruimte naaste ingericht kan worden binnen 
vastgelegde kaders (afmetingen, plek, evt. vloerbedekking e.d.). 
Aangeven welke persoonlijke spullen mee gaan en waar ze moeten 
komen te staan.

Doel = inspraak van bewoner en familie

Half jaar tot 3 maanden voor 
verhuizing

Door ?

Folder en/of brief bespreken op 
afdelingsoverleggen met medewerkers

Doel = informeren van alle medewerkers, zodat zij op de hoogte 
zijn in geval van vragen van familieleden en zelf ook informatie 
kunnen geven of kunnen doorverwijzen

Half jaar voor verhuizing en 
herhalen paar weken voor 
verhuizing

Door afdelingsmanagers 

Training voor medewerkers in het 
omgaan met mantelzorgers en familie in 
kleinschalige woonvorm
Optie: onderdeel van bredere training over 
werken in kleinschalige woonvorm

Optimaliseren van samenspel (samenwerking) tussen 
beroepskrachten en mantelzorgers en familie. Via communicatie en 
alles wat daarbij komt kijken als vaardigheden, houding en ook het 
maken en naleven van concrete afspraken, te laten uitmonden in 
participatie van informele zorgverleners.

4 tot 3 maanden voor verhuizing Door opleidingsfunctionaris 
in samenspraak met 
projectleider, klankbordgroep en 
managementteam

Rondleiding mantelzorgers en familie in de 
kleinschalige woonomgeving

Voorkeur: 2 tijdstippen waarop familie 1 
van de 2x kan komen

Brief (opnieuw) meegeven met informatie 
over praktische zaken en opsturen naar 
degenen die niet aanwezig zijn

Doel = kennismaken en informeren, praktische vragen 
beantwoorden, betrokkenheid creëren waardoor familie (meer) wil 
gaan meedoen door te benoemen en te laten zien waar familie zelf 
terecht kan

Vanaf 3 weken voor verhuizing Projectleider en locatiemanager 
indien mogelijk

Inrichten woonruimte van bewoners met 
persoonlijke spullen

Daadwerkelijk verhuizen en/of inrichten van woonruimte van 
bewoner met persoonlijke spullen

Doel = prettige woonomgeving voor bewoner met eigen inspraak 
c.q. van familie

Net voor, tijdens of kort na 
verhuizing

Familieleden of in overleg met 
familie door verhuizers

Tijdens de bouw
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Zorggroep Charim, locatie Pampagras

Communicatie is het sleutelwoord

Bij de bewoners van de zorgwoningen van  
Pampagras zijn de mantelzorgers vaak de kinderen 
van de bewoner. Voor deze groep is het regelmatig 
lastig een balans te vinden tussen het eigen gezin, 
hun eigen werk en hun rol als mantelzorger. Ina 
Nagelvoort, teammanager van de zorgwoningen: 
“Deze ‘mantelzorgers’ komen vaak meer op visite 
dan dat zij echt deelnemen aan de activiteiten in de 
zorg van de bewoners. ”De medewerkers verwachten 
niet dat de mantelzorger een volledige bijdrage 
levert aan de zorg. Het gaat om de extraatjes zoals 
het insmeren van moeder met een lotion of het 
knippen en lakken van de nagels. De medewerkers 
hebben hier geen tijd voor en het zou fijn zijn als de 
mantelzorger dit beetje extra luxe aan de bewoners 
zou kunnen bieden.” 

Hoe zorg je voor optimale communicatie?
De medewerkers van Pampagras hadden voor de 
start van de pilot voornamelijk contact met de 
mantelzorgers over formele zaken. Daarnaast hadden 
de activiteitenbegeleiders wel een overzicht van 
mantelzorgers die hadden aangegeven te willen 
ondersteunen bij activiteiten. In de praktijk bleek 
echter dat deze mantelzorgers vaak op het moment 
van de activiteit andere verplichtingen hadden. De 
medewerkers van Pampagras zouden graag wat meer 
betrokkenheid van de mantelzorgers zien. Maar hoe?

“Wij zoeken naar een manier om oude commu-
nicatiepatronen te doorbreken.”

Organisatie Zorggroep Charim
Locatie   Pampagras, Veenendaal
Aantal bewoners 32
Aantal groepen 4 
Groepsgrootte 8 bewoners per groep

Visie op kleinschalig wonen
Het concept van ‘huiselijk wonen’ staat voorop bij de opzet 
van de zorgwoningen van Zorggroep Charim. De cliënt heeft   
eigen zit/slaapkamer met eigen meubilair ter bevordering 
van privacy en het gevoel van huislijkheid. De bewoners 
ervaren door de kleinschalige opzet meer rust, aandacht en 
ervaren een dag meer ‘net als thuis’.

Doelstellingen pilot: 
-  Zorgmedewerkers leren beter communiceren in 

lastige situaties.
-  Een betrouwbaar netwerk met voldoende 

mantelzorgers dat ingezet kan worden voor 
activiteiten. 

-  Een betere verdeling van werkzaamheden over 
de mantelzorgers. Op dit moment doen sommige 
mantelzorgers heel veel en doen anderen vrijwel 
niets. 

-  Een goede balans tussen de wensen van de 
mantelzorgers en familie en de regels van het huis  
op de locatie Pampagras.

Resultaten tot nu toe:
-  Communicatietraining voor de gehele afdeling 

met als resultaat:  een meer open houding van 
medewerkers Luisteren, serieus nemen en inleven 
staan in de communicatie voorop.

-  Er is meer rust onder de familie en op de afdelingen; 
wanneer er iets is komen zij naar de medewerker 
toe en bespreken het niet eerst onderling (waardoor 
onrust kan ontstaan),

-  Medewerkers zijn beter in staat zijn om initiatief 
en regie te houden in lastige situaties en zijn 
zelfverzekerder  in hun communicatie naar familie.

-  Eenduidige interpretatie van de huisregels  door 
medewerkers. Open communicatie over huisregels 
op familieavond leidt tot begrip en acceptatie.

-  Ondersteuning van familie bij koken en spelletjes 
doen.

-  Sfeer en relaties onderling zijn goed op de afdelingen 
en dat komt de bewoners ook ten goede.

Activiteit Doel / resultaat Periode Door wie

Een of meerdere dagen verhuizen van 
bewoners

Indien familie rol heeft in verhuizing, duidelijk afspreken hoe een 
en ander verloopt

Doel: zo prettig mogelijke verhuizing voor bewoner

Net voor en tijdens verhuizing Aangewezen contactpersoon 
(medewerker)

Kennismakingsbijeenkomst op nieuwe 
woongroep

Kennismaken met medebewoners en (nieuwe) medewerkers voor 
familie. Er is natuurlijk al contact, maar voornamelijk met eerste 
contactpersonen van familie. Gelegenheid bieden aan andere 
familieleden om ook kijkje te komen nemen

Binnen 3 tot 4 weken na 
verhuizing

Teams op woongroepen

Evalueren Wat ging goed in contacten met familie m.b.t. verhuizing, wat ging 
minder goed. Wat moet er vanaf nu gedaan worden om contacten 
vast te houden, dan wel te herstellen of aan te gaan t.b.v. (meer) 
betrokkenheid van familie op nieuwe woongroep

Binnen 3 tot 4 weken na 
verhuizing

Teams op woongroepen en 
mogelijk in samenspraak 
met (aantal) familieleden 
Kan ook informeel tijdens 
kennismakingsbijeenkomst bv.

Verhuizing
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Zorggroep Charim, locatie Pampagras

Communicatie is het sleutelwoord

Bij de bewoners van de zorgwoningen van  
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nicatiepatronen te doorbreken.”
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Visie op kleinschalig wonen
Het concept van ‘huiselijk wonen’ staat voorop bij de opzet 
van de zorgwoningen van Zorggroep Charim. De cliënt heeft   
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“Mantelzorgers zijn soms te vrij. Familie kan luidruchtig 
zijn, bemoeit zich met zaken van andere cliënten dan de 
eigen naaste en verstoort daarmee de structuur. Binnen 
het team zijn de normen voor gastvrijheid niet altijd 
duidelijk. De medewerkers zitten niet allemaal op één 
lijn wat verwarrend is voor de mantelzorgers,” aldus 
Nagelvoort. Medewerkers hebben ook aangegeven het 
moeilijk te vinden om gesprekken aan te gaan over 
verwachtingen en het handhaven van de huisregels. 
Aan de andere kant geven medewerkers ook aan dat zij 
zelf weinig initiatief tonen naar de mantelzorgers en er 
soms al vanuit gingen dat bepaalde mantelzorgers niet 
bereid waren om te helpen. Kortom, de communicatie 
leek bij de zorgwoningen op Pampagras het samenspel 
tussen de medewerkers en mantelzorgers te verstoren. 
Met communicatie als uitgangspunt zijn ze op 
Pampagras met de volgende instrumenten aan de slag 
gegaan:
•	 	Communicatietraining	
•	 	Opstellen	en	communiceren	van	huisregels
•	 	Organiseren	familieavonden

1. Communicatietraining 
De communicatietraining is aangeboden aan alle 63 
medewerkers van Pampagras. Er is bewust gekozen voor 
een training voor alle medewerkers omdat iedereen 
ondersteuning kan gebruiken in het samenspel met 

mantelzorgers en familie en communicatievaardigheden 
niet gemakkelijk overgebracht kunnen worden via 
het train-de-trainer principe. “Je hebt een voorsprong 
wanneer je met álle teamleden in dezelfde periode een 
gelijke ontwikkeling doormaakt,” aldus Ina Nagelvoort. 
Tijdens de training is de kennis van de medewerkers 
over communicatie en communicatietechnieken 
uitgebreid. Er is uitleg gegeven over het verschil 
tussen een discussie, een debat en een dialoog, over 
de verschillende manieren van gespreksvoering en 
de bijpassende grondhouding. Ook de posities die je 
inneemt in een gesprek, hoe je de regie kan nemen en 
het effect daarvan op de ander zijn aan bod gekomen 
tijdens de training. Tevens is er geoefend met lastige 
situaties waar medewerkers mee te maken hebben in 
de praktijk. 

Ina Nagelvoort: “Tijdens de training was aandacht voor 
de manier waarop wij familie aanspreken, maar is ook 
ingegaan op de gekleurde bril die wij op hebben in 
de communicatie met familie. Gebeurtenissen uit het 
verleden spelen vaak in gesprekken nog een rol. Er 
is ons geleerd op een nieuwe objectieve manier het 
gesprek in te gaan. Verder is er ook aandacht besteed 
aan de tijdsplanning en communicatie van activiteiten. 
Een activiteitenbegeleidster kan op dinsdag verzinnen 
dat we op vrijdag naar de markt gaan maar dan weet 
je al bijna zeker dat je niemand mee kan krijgen. Hier 
moet rekening mee worden gehouden.”
Na afloop van de training hebben de deelnemers een 
handig overzicht gekregen met tips voor het ‘Goede 
gesprek’. Dit kunnen ze gebruiken om snel de inhoud 
van de cursus weer terug te halen. Een praktische 
vorm van borging van de cursus zijn de posters die 
beschikbaar zijn gesteld en die opgehangen zijn op 
de etages. De posters met teksten als “Maak je niet 
DIK” (Denk In Kwaliteiten) en “Geef LSD” (Luisteren, 
Samenvatten en Doorvragen) maken de medewerkers, 
maar ook de familie en mantelzorgers, meer bewust 
over de manier waarop ze communiceren.

Hoe nu verder:
Door middel van casuïstiekbespreking tijdens de 
etage-overleggen wil men op Pampagras communi-
catie met familie onder de aandacht blijven brengen 
bij de medewerkers. Verder worden de mogelijk-
heden onderzocht om de medewerkers nog een ver-
volgtraining aan te bieden. 

2. De huisregels
Voor de start van het pilottraject werd duidelijk dat 
de huisregels van de etages voor de medewerkers 
niet altijd duidelijk waren, laat staan voor de familie. 
Als regels niet duidelijk zijn is het ook lastig hier een 
gesprek over aan te gaan. Voorafgaand aan de pilot 
zijn daarom tijdens een familieavond de huisregels een 
keer behandeld door middel van een familiespel. Na 
de familieavond is het spel in de kast beland en is er 
verder niets meer met de uitkomsten gedaan. Tijdens 
een etage-overleg zijn de huisregels uitgeschreven en 
vervolgens in een mooi lijstje opgehangen op de etages. 
Ook zijn de huisregels opgenomen in de locatiewijzers. 
Tenslotte zijn de huisregels besproken tijdens drie 
familieavonden waarin overigens ook andere thema’s 
aan bod zijn gekomen. Er is uitgelegd waarom de 
regels zo zijn zoals zijn en er was alle ruimte voor de 
familie om vragen te stellen. Dit alles verschaft de 
medewerkers maar ook de familie veel duidelijkheid 
en hierdoor worden veel misverstanden voorkomen. 

Het team wil bereiken dat er op één manier door 
medewerkers wordt omgegaan met de huisregels. 
De communicatietraining  geeft handreikingen om bij 
overtreding assertief en tegelijkertijd conflictloos te 
reageren. In het teamoverleg worden situaties nog eens 
ingebracht en besproken en zo blijven de verworven 
vaardigheden actief en aanwezig.

‘We zijn op één etage begonnen en nu waaiert 
de kennis uit over alle vier de afdelingen!’ 
– teammanager Pampagras

Tip:
De ondersteuning van externen heeft volgens 
teammanager Ina Nagelvoort voor de zorgwoningen 
Pampagras een belangrijke rol gespeeld in het 
succes van de pilot. De medewerkers zaten vast in 
oude patronen en die moesten worden doorbroken. 
Dit kan je, volgens teammanager Ina Nagelvoort, als 
organisatie zelf niet bewerkstelligen. 

Informatie over de Communicatietraining kunt u 
vinden op pagina 30. Tips voor het ‘Goede Gesprek’ 
en een voorbeeld van de posters kunt u vanaf pagina 
31 vinden.  

De huisregels van Pampagras kunnen u helpen 
bij het zelf opstellen van uw eigen huisregels. De 
huisregels kunt u vinden op pagina 35. 
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Tools gebruikt door: Zorggroep Charim, locatie Pampagras 

Tool: Communicatietraining

Doelgroep: Zorgmedewerkers van Pampagras
Duur: 2,5 uur (avond)
Aantal deelnemers per avond: 20 

Het is goed als familieleden op bezoek komen en 
heel fijn als ze willen meewerken, maar het is 
soms ook moeilijk samenwerken. De korte training 
communicatietechnieken kan uw medewerkers 
helpen om te leren gaan met lastige situaties. 

In het geval van Pampagras is de training toegespitst 
op het gesprek over de huisregels van Pampagras 
omdat dat een actueel onderwerp is en illustratief voor 
de lastige situaties. Uiteraard kan de training aangepast 
worden aan uw eigen wensen. 

Doel van de training
-  Medewerkers hebben bredere kennis over 

verschillende soorten communicatie. 
-  Medewerkers zijn zich bewust van het effect 

van lastige situaties op henzelf en hun manier 
van communiceren. 

-  Medewerkers zijn beter in staat om initiatief en 
regie te houden in lastige situaties. 

Context van de training 
Het zal duidelijk zijn dat deze korte training een aftrap 
is van een heel traject. Bewustwording over de manier 
van communiceren maakt dat medewerkers verder 
willen en moeten met het aanleren van communicatieve 
vaardigheden. Oefenen in de praktijk is belangrijk. 
Reflecteren op het geleerde, feedback over nieuw 
gedrag en gezamenlijke afspraken over bijvoorbeeld 
huisregels is noodzakelijk. Het is belangrijk een sfeer te 
creëren waarin dit mogelijk is. Het is nodig dat er ook ná 
de training ruimte is voor verdere ontwikkeling. Dit kan 
bijvoorbeeld door er in de teamvergaderingen aandacht 
aan te besteden maar ook door vervolgbijeenkomsten 
en intervisie te organiseren. 

Werkwijze training
Het betreft een bijeenkomst van 2,5 uur voor 20 
medewerkers. Tijdens de training wordt de kennis over 
communicatie en communicatietechnieken uitgebreid. 
Tevens wordt geoefend met levensechte lastige 

situaties van medewerkers. Hiervoor is het noodzakelijk 
dat medewerkers voorafgaande aan de training al 
enkele situaties verzamelen en beschrijven, met als 
bedoeling om de situaties met anderen te bespreken 
en na te spelen tijdens de training. 

Voorbereiding van de training 
Een individuele én gezamenlijke voorbereiding van 
de medewerkers is belangrijk voor het behalen  van 
de doelen van de training. In een teamvergadering of 
voorbereidende bijeenkomst kunnen  lastige situaties 
worden verzameld. Ook is het van belang dat iedere 
deelnemer aan de training individueel bedenkt wat 
hij of zij graag wil leren. Tijdens de training wordt veel 
aandacht besteed aan onderlinge veiligheid en sfeer. 

Globale opzet van het programma
1. Welkom en opening 
Communicatie: waar wil je eigenlijk naartoe? 
Over het verschil tussen een discussie, een debat en 
een dialoog. Uitleg over de verschillende manieren van 
gespreksvoering en de bijpassende grondhouding. We 
hebben het over de regels en technieken van ‘een goed 
gesprek’. 

2. Gespreksvoering: actie is reactie is ………? 
Over posities die je inneemt in een gesprek en het 
effect daarvan op de ander. Aan de hand van de theorie 
van de Roos van Leary bespreken we de manier waarop 
je regie kunt krijgen in een gesprek en het gesprek kunt 
sturen in de richting van constructieve afspraken. 

Korte pauze 

3.  Lastige situaties: hoe spring je erin? 
Oefenen door waargebeurde situaties na te spelen 
en uit te werken. Door middel van rolwisseling en 
inspringoefeningen kunnen verschillende deelnemers 
oefenen met hetzelfde onderwerp. 

Evaluatie en afsluiting

Vilans heeft een trainingsaanbod op het gebied van 
familieparticipatie waaronder communiceren. 

Tool: Tips voor het Goede Gesprek
Het Goede Gesprek is een programma met als doel 
te zorgen voor meer dialoog in de zorg. Belangrijk 
beleidsspeerpunt van het ministerie van VWS is 
om de relatie tussen cliënt en zorgprofessional in 
de langdurende zorg te herstellen. Streven is dat 
professionals weer kunnen doen waartoe ze zijn 
opgeleid; in contact met de cliënt samen de zorg 
vormgeven. Het Goede Gesprek is gestart in 2008 en 
heeft tal van instrumenten opgeleverd. In de pilot zijn 

de tips en ezelsbruggetjes voor een goede dialoog en 
gesprek gebruikt. Ook zijn posters opgehangen op de 
verschillende afdelingen om medewerkers te herinneren 
aan de aangeleerde communicatievaardigheden. De 
tips en ezelsbruggetjes en één van de posters vindt u 
op de volgende bladzijden.

Meer informatie over het Goede Gesprek kunt u vinden 
op: www.vilans.nl/hetgoedegesprek
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regie te houden in lastige situaties. 

Context van de training 
Het zal duidelijk zijn dat deze korte training een aftrap 
is van een heel traject. Bewustwording over de manier 
van communiceren maakt dat medewerkers verder 
willen en moeten met het aanleren van communicatieve 
vaardigheden. Oefenen in de praktijk is belangrijk. 
Reflecteren op het geleerde, feedback over nieuw 
gedrag en gezamenlijke afspraken over bijvoorbeeld 
huisregels is noodzakelijk. Het is belangrijk een sfeer te 
creëren waarin dit mogelijk is. Het is nodig dat er ook ná 
de training ruimte is voor verdere ontwikkeling. Dit kan 
bijvoorbeeld door er in de teamvergaderingen aandacht 
aan te besteden maar ook door vervolgbijeenkomsten 
en intervisie te organiseren. 

Werkwijze training
Het betreft een bijeenkomst van 2,5 uur voor 20 
medewerkers. Tijdens de training wordt de kennis over 
communicatie en communicatietechnieken uitgebreid. 
Tevens wordt geoefend met levensechte lastige 

situaties van medewerkers. Hiervoor is het noodzakelijk 
dat medewerkers voorafgaande aan de training al 
enkele situaties verzamelen en beschrijven, met als 
bedoeling om de situaties met anderen te bespreken 
en na te spelen tijdens de training. 

Voorbereiding van de training 
Een individuele én gezamenlijke voorbereiding van 
de medewerkers is belangrijk voor het behalen  van 
de doelen van de training. In een teamvergadering of 
voorbereidende bijeenkomst kunnen  lastige situaties 
worden verzameld. Ook is het van belang dat iedere 
deelnemer aan de training individueel bedenkt wat 
hij of zij graag wil leren. Tijdens de training wordt veel 
aandacht besteed aan onderlinge veiligheid en sfeer. 

Globale opzet van het programma
1. Welkom en opening 
Communicatie: waar wil je eigenlijk naartoe? 
Over het verschil tussen een discussie, een debat en 
een dialoog. Uitleg over de verschillende manieren van 
gespreksvoering en de bijpassende grondhouding. We 
hebben het over de regels en technieken van ‘een goed 
gesprek’. 

2. Gespreksvoering: actie is reactie is ………? 
Over posities die je inneemt in een gesprek en het 
effect daarvan op de ander. Aan de hand van de theorie 
van de Roos van Leary bespreken we de manier waarop 
je regie kunt krijgen in een gesprek en het gesprek kunt 
sturen in de richting van constructieve afspraken. 

Korte pauze 

3.  Lastige situaties: hoe spring je erin? 
Oefenen door waargebeurde situaties na te spelen 
en uit te werken. Door middel van rolwisseling en 
inspringoefeningen kunnen verschillende deelnemers 
oefenen met hetzelfde onderwerp. 

Evaluatie en afsluiting

Vilans heeft een trainingsaanbod op het gebied van 
familieparticipatie waaronder communiceren. 

Tool: Tips voor het Goede Gesprek
Het Goede Gesprek is een programma met als doel 
te zorgen voor meer dialoog in de zorg. Belangrijk 
beleidsspeerpunt van het ministerie van VWS is 
om de relatie tussen cliënt en zorgprofessional in 
de langdurende zorg te herstellen. Streven is dat 
professionals weer kunnen doen waartoe ze zijn 
opgeleid; in contact met de cliënt samen de zorg 
vormgeven. Het Goede Gesprek is gestart in 2008 en 
heeft tal van instrumenten opgeleverd. In de pilot zijn 

de tips en ezelsbruggetjes voor een goede dialoog en 
gesprek gebruikt. Ook zijn posters opgehangen op de 
verschillende afdelingen om medewerkers te herinneren 
aan de aangeleerde communicatievaardigheden. De 
tips en ezelsbruggetjes en één van de posters vindt u 
op de volgende bladzijden.

Meer informatie over het Goede Gesprek kunt u vinden 
op: www.vilans.nl/hetgoedegesprek
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Tips en ‘ezelsbruggetjes’ voor dialoog 
en goede gesprekken

Uitgangspunten dialoog
Een dialoog is een gesprek tussen twee of meer mensen waardoor die beter begrijpen wat de ander 
denkt, vindt of voelt.  
•	 Neem	de	tijd:	dialoog	is	langzaam	denken,	gericht	op	diepgang	
•	 Luister	actief	en	stel	(open)	vragen;	gebruik	LSD	en	toon	betrokkenheid
•	 Verplaats	je	in	de	ander:	bekijk	de	wereld	door	de	ogen	van	de	ander,	leef	je	in	
•	 Stel	je	oordeel	uit;	respecteer	de	ander;	verschillen	mogen	er	zijn
•	 Zoek	niet	naar	beslissing	of	oplossing:	verdieping	van	contact	en/of	begrip	kweken	is	doel	
•	 Zorg	voor	vertrouwen	en	privacy:	bespreek	wat	wel	en	niet	gerapporteerd	wordt	
•	 Denk	niet	tegen	anderen	(‘ja,	maar’);	denk	samen,	denk	als	één	hoofd	(‘ja,	en’)	
•	 Maak	ruimte	voor	nieuw	denken;	ga	voorbij	aan	je	oude	denken
Verder lezen: www.vilans.nl/hetgoedegesprek

Tips voor een goed gesprek / dialoog
•	 Gebruik	LSD:	Luisteren,	Samenvatten,	Doorvragen	
•	 Laat	OMA	thuis:	Oordelen,	Meningen,	Adviezen	
•	 Neem	ANNA	mee:	Altijd	Navragen,	Nooit	Aannemen	
•	 Smeer	NIVEA:	Niet	Invullen	Voor	Een	Ander	
•	 Wees	een	OEN:	Open,	Eerlijk,	Nieuwsgierigheid
•	 Maak	je	niet	DIK:	Denk	In	Kwaliteiten	
•	 Denk	’s	AAAAAA:	
	 •	 Aandacht	voor	gesprekspartner:	luister	actief;	vraag	door;	‘erbij	zijn’	…	
	 •	 Aandacht	voor	eigen	signalen:	luister	naar	jezelf;	zeg	respectvol	wat	je	voelt				
	 •	 Afstemmen:	pas	je	woorden	aan	en	stem	af	op	de	ander;	let	op	je	lichaamstaal			
	 •	 Aanvullen:	luister	naar	elkaars	kwaliteiten	en	ervaringen;	2	weten	meer	dan	1;	1+1=3	
	 •	 Assertiviteit:	kom	respectvol	voor	jezelf	op;	gebruik	ik-boodschap	(zie	feedback)	
	 •	 Alternatieven:	stel	je	open;	denk	mee;		verschil	mag	er	zijn

Stel de juiste vraag 
Een goed gesprek begint met een goede vraag. Kies de juiste vraag passend bij het doel van het 
gesprek of de situatie. 
•	 Open	vragen	
 Doel  Informatie verzamelen; betere verstandhouding tot stand brengen
  Voorbeelden  Hoe was het op de dagbesteding? Wat houdt u bezig? Wanneer is uw partner 

overleden? 

•	 Gesloten	vragen
 Doel   Specifieke informatie verkrijgen
 Voorbeelden Wat wilt u eten: boontjes of bloemkool? Wat vindt u van deze muziek?

•	 Suggestieve	vragen	 	
 Doel   de vraag is het antwoord; iemand overhalen; bevestiging zoeken
 Voorbeeld U wilt zeker geen koffie meer? Denkt u ook niet dat…?

•	 Controle	vragen
 Doel  meer duidelijkheid, meer begrip   
 Voorbeeld Herkent u wat ik zeg? Klopt het dat…? Heb ik goed gehoord dat u …?  

Feedback geven
Goede feedback is als een zomerse regenbui: het zorgt voor groei en 
spoelt niet de wortels weg. Feedback is persoonlijk, maar gaat niet over de 
persoon. Vertrouwen is de basis voor feedback. Feedback is niet alleen negatief 
(kritiek); feedback kan ook positief zijn (complimenten)  

Feedback geven
•	 Informeer	of	de	ander	openstaat	voor	feedback;	neem	de	tijd	er	voor	
•	 Spreek	in	de	ik-vorm:	het	is	jouw	mening,	anderen	kunnen	anders	denken	
•	 Geef	alleen	feedback	op	veranderbaar	gedrag	
•	 Beschrijf	concreet	en	specifiek	gedrag	dat	jezelf	hebt	gehoord	of	gezien	(ik	zag/hoorde…)
•	 Geef	aan	welk	effect	dit	op	jou	had:	begin	positief	
•	 Vertel	wat	je	anders	zou	willen;	maak	samen	afspraken	hierover
Lees verder: Jij maakt het verschil (www.vilans.nl/webwinkel)

Feedback ontvangen
•	 Interpreteer	feedback	niet	als	een	‘persoonlijke	aanval’
•	 Ga	niet	gelijk	in	de	verdediging;	geen	‘ja,	maar..’,	je	hoeft	het	niet	eens	te	zijn	met	ander	
•	 Sta	in	woord	en	daad	open	voor	feedback;	stel	open	vragen,	neem	de	tijd	
•	 Luister	goed,	zorgvuldig	en	actief:	laat	zien	en	horen	dat	je	luistert	
•	 Controleer	of	je	de	ander	begrijpt	
•	 Vertel	eerlijk	wat	de	feedback	met	je	doet	
•	 Vertel	wat	je	wel	of	niet	gaat	veranderen	en	waarom;	maak	afspraken	
•	 Zie	feedback	als	kans	om	te	leren	
Lees verder: Jij maakt het verschil (www.vilans.nl/webwinkel)

Feedback vragen
•	 Vraag	de	ander	wat	er	gebeurd	is;	vraag	om	feiten,	concrete	voorbeelden	
•	 Vraag	wat	de	ander	daarvan	vond;	geef	erkenning	
•	 Ga	na	of	je	de	ander	goed	begrijpt:	vat	samen,	vraag	door	
•	 Vraag	hoe	de	ander	het	anders	wil;	geef	geen	oordeel,	onderhandel,	maak	afspraken	
Lees verder: Jij maakt het verschil (www.vilans.nl/webwinkel)

Feedforward
•	 Is	gericht	op	de	toekomst	(hoe	kan	de	ander	beter	werken	of	reageren)
•	 Is	positief:	gericht	op	resultaten	of	oplossingen
•	 Is	voor	de	ander	beter	te	verhapstukken
•	 Iedereen	kan	het:	je	hoeft	niet	te	weten	wat	de	ander	in	het	verleden	deed
•	 Is	gefocust	op	gewenst	gedrag:	acties	die	leiden	tot	verbetering

Complimenten geven
Een compliment geven is veel effectiever dan kritiek. Door een compliment voelt de ander zich gezien 
en gewaardeerd en weet de ander dat je het gedrag op prijs stelt. De ander gaat het benoemde gedrag 
herhalen en het zelfvertrouwen neemt toe. 

Hoe complimenteren?
•	 benoem	concreet	gedrag,	vertaal	het	naar	een	algemene	kwaliteit
•	 zo	snel	mogelijk	nadat	het	gedrag	zich	voordoet
•	 wees	eerlijk	en	oprecht
•	 geef	een	compliment	over	iets	waar	de	ander	trots	op	is	
•	 	geef	 geen	 compliment	 dat	 concurrentie	 in	 de	 hand	werkt	 (‘Prettig	 dat	 jij	 in	 ieder	 geval	wel	

behulpzaam bent. Dat kan ik van veel van je collega’s niet zeggen!’);

Interessante sites
•	 www.vilans.nl/hetgoedegesprek - www.sting.nl - www.zlpwijzer.nl
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Tips en ‘ezelsbruggetjes’ voor dialoog 
en goede gesprekken

Uitgangspunten dialoog
Een dialoog is een gesprek tussen twee of meer mensen waardoor die beter begrijpen wat de ander 
denkt, vindt of voelt.  
•	 Neem	de	tijd:	dialoog	is	langzaam	denken,	gericht	op	diepgang	
•	 Luister	actief	en	stel	(open)	vragen;	gebruik	LSD	en	toon	betrokkenheid
•	 Verplaats	je	in	de	ander:	bekijk	de	wereld	door	de	ogen	van	de	ander,	leef	je	in	
•	 Stel	je	oordeel	uit;	respecteer	de	ander;	verschillen	mogen	er	zijn
•	 Zoek	niet	naar	beslissing	of	oplossing:	verdieping	van	contact	en/of	begrip	kweken	is	doel	
•	 Zorg	voor	vertrouwen	en	privacy:	bespreek	wat	wel	en	niet	gerapporteerd	wordt	
•	 Denk	niet	tegen	anderen	(‘ja,	maar’);	denk	samen,	denk	als	één	hoofd	(‘ja,	en’)	
•	 Maak	ruimte	voor	nieuw	denken;	ga	voorbij	aan	je	oude	denken
Verder lezen: www.vilans.nl/hetgoedegesprek

Tips voor een goed gesprek / dialoog
•	 Gebruik	LSD:	Luisteren,	Samenvatten,	Doorvragen	
•	 Laat	OMA	thuis:	Oordelen,	Meningen,	Adviezen	
•	 Neem	ANNA	mee:	Altijd	Navragen,	Nooit	Aannemen	
•	 Smeer	NIVEA:	Niet	Invullen	Voor	Een	Ander	
•	 Wees	een	OEN:	Open,	Eerlijk,	Nieuwsgierigheid
•	 Maak	je	niet	DIK:	Denk	In	Kwaliteiten	
•	 Denk	’s	AAAAAA:	
	 •	 Aandacht	voor	gesprekspartner:	luister	actief;	vraag	door;	‘erbij	zijn’	…	
	 •	 Aandacht	voor	eigen	signalen:	luister	naar	jezelf;	zeg	respectvol	wat	je	voelt				
	 •	 Afstemmen:	pas	je	woorden	aan	en	stem	af	op	de	ander;	let	op	je	lichaamstaal			
	 •	 Aanvullen:	luister	naar	elkaars	kwaliteiten	en	ervaringen;	2	weten	meer	dan	1;	1+1=3	
	 •	 Assertiviteit:	kom	respectvol	voor	jezelf	op;	gebruik	ik-boodschap	(zie	feedback)	
	 •	 Alternatieven:	stel	je	open;	denk	mee;		verschil	mag	er	zijn

Stel de juiste vraag 
Een goed gesprek begint met een goede vraag. Kies de juiste vraag passend bij het doel van het 
gesprek of de situatie. 
•	 Open	vragen	
 Doel  Informatie verzamelen; betere verstandhouding tot stand brengen
  Voorbeelden  Hoe was het op de dagbesteding? Wat houdt u bezig? Wanneer is uw partner 

overleden? 

•	 Gesloten	vragen
 Doel   Specifieke informatie verkrijgen
 Voorbeelden Wat wilt u eten: boontjes of bloemkool? Wat vindt u van deze muziek?

•	 Suggestieve	vragen	 	
 Doel   de vraag is het antwoord; iemand overhalen; bevestiging zoeken
 Voorbeeld U wilt zeker geen koffie meer? Denkt u ook niet dat…?

•	 Controle	vragen
 Doel  meer duidelijkheid, meer begrip   
 Voorbeeld Herkent u wat ik zeg? Klopt het dat…? Heb ik goed gehoord dat u …?  

Feedback geven
Goede feedback is als een zomerse regenbui: het zorgt voor groei en 
spoelt niet de wortels weg. Feedback is persoonlijk, maar gaat niet over de 
persoon. Vertrouwen is de basis voor feedback. Feedback is niet alleen negatief 
(kritiek); feedback kan ook positief zijn (complimenten)  

Feedback geven
•	 Informeer	of	de	ander	openstaat	voor	feedback;	neem	de	tijd	er	voor	
•	 Spreek	in	de	ik-vorm:	het	is	jouw	mening,	anderen	kunnen	anders	denken	
•	 Geef	alleen	feedback	op	veranderbaar	gedrag	
•	 Beschrijf	concreet	en	specifiek	gedrag	dat	jezelf	hebt	gehoord	of	gezien	(ik	zag/hoorde…)
•	 Geef	aan	welk	effect	dit	op	jou	had:	begin	positief	
•	 Vertel	wat	je	anders	zou	willen;	maak	samen	afspraken	hierover
Lees verder: Jij maakt het verschil (www.vilans.nl/webwinkel)

Feedback ontvangen
•	 Interpreteer	feedback	niet	als	een	‘persoonlijke	aanval’
•	 Ga	niet	gelijk	in	de	verdediging;	geen	‘ja,	maar..’,	je	hoeft	het	niet	eens	te	zijn	met	ander	
•	 Sta	in	woord	en	daad	open	voor	feedback;	stel	open	vragen,	neem	de	tijd	
•	 Luister	goed,	zorgvuldig	en	actief:	laat	zien	en	horen	dat	je	luistert	
•	 Controleer	of	je	de	ander	begrijpt	
•	 Vertel	eerlijk	wat	de	feedback	met	je	doet	
•	 Vertel	wat	je	wel	of	niet	gaat	veranderen	en	waarom;	maak	afspraken	
•	 Zie	feedback	als	kans	om	te	leren	
Lees verder: Jij maakt het verschil (www.vilans.nl/webwinkel)

Feedback vragen
•	 Vraag	de	ander	wat	er	gebeurd	is;	vraag	om	feiten,	concrete	voorbeelden	
•	 Vraag	wat	de	ander	daarvan	vond;	geef	erkenning	
•	 Ga	na	of	je	de	ander	goed	begrijpt:	vat	samen,	vraag	door	
•	 Vraag	hoe	de	ander	het	anders	wil;	geef	geen	oordeel,	onderhandel,	maak	afspraken	
Lees verder: Jij maakt het verschil (www.vilans.nl/webwinkel)

Feedforward
•	 Is	gericht	op	de	toekomst	(hoe	kan	de	ander	beter	werken	of	reageren)
•	 Is	positief:	gericht	op	resultaten	of	oplossingen
•	 Is	voor	de	ander	beter	te	verhapstukken
•	 Iedereen	kan	het:	je	hoeft	niet	te	weten	wat	de	ander	in	het	verleden	deed
•	 Is	gefocust	op	gewenst	gedrag:	acties	die	leiden	tot	verbetering

Complimenten geven
Een compliment geven is veel effectiever dan kritiek. Door een compliment voelt de ander zich gezien 
en gewaardeerd en weet de ander dat je het gedrag op prijs stelt. De ander gaat het benoemde gedrag 
herhalen en het zelfvertrouwen neemt toe. 

Hoe complimenteren?
•	 benoem	concreet	gedrag,	vertaal	het	naar	een	algemene	kwaliteit
•	 zo	snel	mogelijk	nadat	het	gedrag	zich	voordoet
•	 wees	eerlijk	en	oprecht
•	 geef	een	compliment	over	iets	waar	de	ander	trots	op	is	
•	 	geef	 geen	 compliment	 dat	 concurrentie	 in	 de	 hand	werkt	 (‘Prettig	 dat	 jij	 in	 ieder	 geval	wel	

behulpzaam bent. Dat kan ik van veel van je collega’s niet zeggen!’);

Interessante sites
•	 www.vilans.nl/hetgoedegesprek - www.sting.nl - www.zlpwijzer.nl
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Voorbeeld poster

Tool: Voorbeeld huisregels

Dit zijn de huisregels die Pampagras heeft opgesteld. 
U kunt ze als voorbeeld  gebruiken bij het opstellen of 
aanpassen van uw eigen huisregels.

Entree etage
-  Rechts vindt u een bord met foto’s van de 

teamleden en kunt u zien wie er dienst hebben 
-  Links hangt een whiteboard voor alle mede-

delingen, vraag en aanbod.

Kamer cliënt
-  Wordt naar eigen wens met eigen spullen 

ingericht (alleen vloer en bed is volgens 
voorschrift zorgwoningen). Eigen spulletjes in 
de eigen kamer zijn belangrijk, foto’s geven 
houvast aan de cliënt.

- Familie verzorgt de inhoud van de kledingkast.
-  Het is fijn wanneer u met uw familielid gebruik 

maakt van de eigen zit/slaapkamer. Hierdoor 
kunt u op uw eigen manier invulling geven 
aan het bezoekmoment en blijft de rust in de 
woonkamer bewaard. Voor uw familielid is het 
belangrijk de eigen kamer te beleven als eigen, 
rustpunt en plaats om met vertrouwde mensen 
samen te kunnen zijn.

-  Wanneer u bijv. een verjaardag wilt vieren 
kan dat op eigen kamer of na overleg met de 
teammanager in een ruimere ruimte buiten de 
etage. Het vieren op de etage in overleg met 
het team.

Huiskamer
-  Koffie en thee graag zelf zetten (als u buiten 

de momenten hier gebruik van wilt maken), 
pakken en opruimen.

Activiteitenbegeleidster en activiteiten
-  Iedere etage heeft een eigen activiteiten-

begeleidster die minimaal 18 uur per week 
aanwezig is voor activiteiten. Wensen en be-
hoeften van de individuele zorgvrager zijn lei-
dend voor het activiteitenprogramma.

-  Ideeën en wensen zijn altijd welkom. Waar 
ondersteuning is gewenst zal dit duidelijk 
worden gecommuniceerd.

Was en droogruimte
-  De etage draait de was, strijken is taak voor 

familie, was vouwen wordt door zorg en 
cliënten gedaan.

Balkon
-  Een vrijwilliger maakt in het voorjaar het 

balkon zomerklaar met planten. Wanneer u 
hierbij wilt helpen kunt u dit aangeven. Voor 
het onderhoud van het balkon zoeken wij 
liefhebbers die maandelijks even tijd hebben 
om het balkon gezellig, opgeruimd te houden.

Schoonmaakspullen
-  Door te werken met specifieke schoonmaak-

middelen kunt u, indien u iets wilt schoon-
maken op de zit/slaapkamer, deze producten 
met uitleg bij de verzorgende vragen.

Toilet 
-  Met een speciale sleutel kunt u gebruik maken 

van het bezoekerstoilet, sleutel kunt u bij de 
verzorgende vragen.

Postvakjes
-  Iedere cliënt bezit een eigen postbusje, hierin 

vindt u de post voor de contactpersoon.

Kantoor
-  Het kantoor is de werkruimte van verzorgende 

met privé gevoelige informatie over en van 
cliënten. Het kantoor zal afgesloten zijn en 
alleen in gebruik van medewerkers.

Brand en calamiteitenalarm
-  Alle medewerkers zijn getrainde bedrijfs-

hulpverleners. Bij alarm dient u de aanwijzin-
gen te volgen van de aanwezige BHVer.
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Voorbeeld poster

Tool: Voorbeeld huisregels

Dit zijn de huisregels die Pampagras heeft opgesteld. 
U kunt ze als voorbeeld  gebruiken bij het opstellen of 
aanpassen van uw eigen huisregels.

Entree etage
-  Rechts vindt u een bord met foto’s van de 

teamleden en kunt u zien wie er dienst hebben 
-  Links hangt een whiteboard voor alle mede-

delingen, vraag en aanbod.

Kamer cliënt
-  Wordt naar eigen wens met eigen spullen 

ingericht (alleen vloer en bed is volgens 
voorschrift zorgwoningen). Eigen spulletjes in 
de eigen kamer zijn belangrijk, foto’s geven 
houvast aan de cliënt.

- Familie verzorgt de inhoud van de kledingkast.
-  Het is fijn wanneer u met uw familielid gebruik 

maakt van de eigen zit/slaapkamer. Hierdoor 
kunt u op uw eigen manier invulling geven 
aan het bezoekmoment en blijft de rust in de 
woonkamer bewaard. Voor uw familielid is het 
belangrijk de eigen kamer te beleven als eigen, 
rustpunt en plaats om met vertrouwde mensen 
samen te kunnen zijn.

-  Wanneer u bijv. een verjaardag wilt vieren 
kan dat op eigen kamer of na overleg met de 
teammanager in een ruimere ruimte buiten de 
etage. Het vieren op de etage in overleg met 
het team.

Huiskamer
-  Koffie en thee graag zelf zetten (als u buiten 

de momenten hier gebruik van wilt maken), 
pakken en opruimen.

Activiteitenbegeleidster en activiteiten
-  Iedere etage heeft een eigen activiteiten-

begeleidster die minimaal 18 uur per week 
aanwezig is voor activiteiten. Wensen en be-
hoeften van de individuele zorgvrager zijn lei-
dend voor het activiteitenprogramma.

-  Ideeën en wensen zijn altijd welkom. Waar 
ondersteuning is gewenst zal dit duidelijk 
worden gecommuniceerd.

Was en droogruimte
-  De etage draait de was, strijken is taak voor 

familie, was vouwen wordt door zorg en 
cliënten gedaan.

Balkon
-  Een vrijwilliger maakt in het voorjaar het 

balkon zomerklaar met planten. Wanneer u 
hierbij wilt helpen kunt u dit aangeven. Voor 
het onderhoud van het balkon zoeken wij 
liefhebbers die maandelijks even tijd hebben 
om het balkon gezellig, opgeruimd te houden.

Schoonmaakspullen
-  Door te werken met specifieke schoonmaak-

middelen kunt u, indien u iets wilt schoon-
maken op de zit/slaapkamer, deze producten 
met uitleg bij de verzorgende vragen.

Toilet 
-  Met een speciale sleutel kunt u gebruik maken 

van het bezoekerstoilet, sleutel kunt u bij de 
verzorgende vragen.

Postvakjes
-  Iedere cliënt bezit een eigen postbusje, hierin 

vindt u de post voor de contactpersoon.

Kantoor
-  Het kantoor is de werkruimte van verzorgende 

met privé gevoelige informatie over en van 
cliënten. Het kantoor zal afgesloten zijn en 
alleen in gebruik van medewerkers.

Brand en calamiteitenalarm
-  Alle medewerkers zijn getrainde bedrijfs-

hulpverleners. Bij alarm dient u de aanwijzin-
gen te volgen van de aanwezige BHVer.
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Birkhoven Zorggoed, locatie Quercus

Van Visie naar Praktijk

Birkhoven Zorggoed, locatie Quercus, heeft al 
enkele jaren geleden beleid geformuleerd ten 
aanzien van  familieparticipatie. Daarmee is het 
een van de voorlopers op dit terrein. In 2006 is er 
onderzoek gedaan naar de plaats en rol van familie 
in de zorgorganisatie. Dat leidde tot  een plan van 
aanpak met een aantal aanbevelingen voor een goed 
samenspel tussen mantelzorgers, familieleden en 
beroepskrachten. Bij Quercus zocht men nu antwoord 
op de vraag: Is de ingeslagen weg om onze visie 
op kleinschalig wonen en de plaats van de familie 
hierin in de praktijk te realiseren de juiste of vergt 
het aanpassing en bijstelling?

Hoe vertaal je een visie naar de praktijk?
Vanuit het onderzoek uit 2006 zijn de volgende 
aanbevelingen gedaan voor een goed samenspel tussen 
mantelzorgers, familieleden en beroepskrachten:
-  De mantelzorger krijgt een centrale positie 

binnen de organisatie.
-  De mantelzorger wordt voldoende en naar 

wens geïnformeerd.
-  De communicatie tussen professional en 

mantelzorger verbetert.
-  De mantelzorger wordt gezien als gelijkwaardige 

partner en als mogelijke hulpvrager.

De aanbevelingen hebben geleid tot de ontwikkeling 
van een aantal ondersteunende instrumenten:
- Afsprakenformulier cliënt-familie
- Procedure familieavonden
- Levenskalender
- Vragenlijst familierelaties medewerker

Organisatie Birkhoven Zorggoed
Locatie   Quercus
Aantal bewoners 14
Aantal groepen 20
Groepsgrootte 7 bewoners per ‘groep’

Visie op kleinschalig wonen: 
Birkhoven Zorggoed streeft ernaar dat binnen de kleinschalige 
woonvormen aspecten van het dagelijks leven, zoals koken, 
wassen, en dagbesteding op een zo huiselijk mogelijke 
manier voort worden gezet.  Bewoners worden zoveel 
mogelijk en waar mogelijk betrokken bij deze activiteiten. 
Het uitgangspunt is om de bewoners hun eigen leven met 
hun eigen routines voort te laten zetten. Dit zijn niet alleen 
de routines rond wonen en mantelzorg maar ook de sociale 
contacten met familie en vrienden.

Doelstellingen pilot:
Evalueren van ingezette koers sinds 2006 door:
-  In kaart brengen van knelpunten in de huidige 

werkwijze en toepassing van instrumenten
-  Te bekijken op welke wijze instrumenten aanpassing 

en aanvulling behoeven om tot beter samenspel 
tussen mantelzorgers, familie en medewerkers te 
komen

Uiteindelijke doel is, indien nodig, het beleid en de werkwijze 
op de locatie en mogelijk voor de gehele organisatie aan te 
passen. 

Resultaten tot nu toe:
Uit de evaluatie blijkt dat de medewerkers en ook de familie 
over het algemeen zeer tevreden zijn over de wijze waarop 
aan de visie op kleinschalig wonen gestalte wordt gegeven 
binnen Birkhoven Zorggoed. 

Hoe nu verder:
Door het formaliseren van afspraken en duidelijk beleid 
wordt de visie op kleinschalig wonen binnen alle klein-
schalige woonvormen uitgedragen. Hierdoor weten zowel 
medewerkers als mantelzorgers en familie waar ze aan toe 
zijn. Birkhoven Zorggoed zet de ingezette koers dan ook voort 
en blijft investeren in (meer) betrokkenheid van de familie.

1. Afsprakenformulier cliënt-familie
Op het formulier worden afspraken vastgelegd over een 
aantal belangrijke thema’s in het dagelijks leven van 
de bewoner. De dagelijkse gewoonten en gebruiken 
worden in kaart gebracht zoals het bezoeken van de 
kerk en het lezen van kranten en tijdschriften maar ook 
structurele afspraken over het mee-eten van familie en 
familiebezoekjes worden genoteerd op het formulier. 
Op het formulier worden ook afspraken opgenomen 
over de persoonlijke verzorging. Het gaat hierbij over 
het gebruik van toiletartikelen en bezoekjes aan de 
kapper of pedicure maar ook over afspraken over 
de was en het schoonmaken van de persoonlijke 
eigendommen. “De familie van de meeste bewoners 
vindt het geen probleem om te wassen, af te stoffen 
en het bed te verschonen,” geeft de zorgcoördinator 
van een van de kleinschalige wooneenheden van 
Quercus aan. “De manier waarop je dit communiceert 
is wel belangrijk. Als je aangeeft dat je op deze manier 
de zorg kan delen en zo meer kwaliteitstijd hebt voor 
de naaste van de familie wordt er over het algemeen 
positief gereageerd.”  Tot slot worden op het formulier 
afspraken vastgelegd over ontspanning en recreatie. 
Hieronder vallen afspraken over deelname aan het 
verenigingsleven en structurele uitjes. 

De afspraken worden door de zorgcoördinator van 
de kleinschalige wooneenheid vastgelegd met de 1e 
contactpersoon van de familie. De zorgcoördinator 
(voorheen EVV’er) is binnen Quercus verantwoordelijk 
voor de contacten met de familie en communiceert 
over de zorg en welzijn van de bewoner in principe 
alleen met de 1e contactpersoon van de bewoner. 
Deze persoon is verantwoordelijk voor de verspreiding 
van de informatie en afspraken binnen de familie. 
De afspraken worden bewaard in het Elektronisch 
Cliënten Dossier (ECD). Op deze manier zijn ook andere 
zorgmedewerkers op de hoogte van de afspraken. 
“Deze manier van werken is erg duidelijk voor zowel 
personeel als familie,” aldus de zorgmedewerker.  

2. Procedure familieavonden
Er wordt twee keer per jaar een familieavond 
georganiseerd in de kleinschalige wooneenheden 
van Birkhoven Zorggoed volgens een vaste procedure. 
Tijdens de eerste bijeenkomst van het jaar wordt er in 
kleine groepjes met familieleden gediscussieerd aan 
de hand van stellingen over de zorg en het welzijn  
van de bewoners en betrokkenheid van de familie. De 
uitkomsten worden plenair besproken en aan de hand 
van de uitkomsten worden verbeterpunten opgesteld. 
De medewerkers gaan met de verbeterpunten aan de 
slag en tijdens de tweede bijeenkomst van het jaar 
wordt de voortgang besproken. 

De medewerkers van Quercus zijn tevreden over de 
opzet van de familieavonden. Wel komt het er in de 
praktijk vaak op neer dat er maar eenmaal per jaar 
een familiebijeenkomst wordt georganiseerd in plaats 
van de beoogde twee keer per jaar. Dat blijkt voor 
iedereen voldoende. Er worden immers ook al gezellige 
bijeenkomsten gehouden met bewoners en familie. 
Daar is voldoende mogelijkheid tot contact, net als 
tijdens de reguliere bezoeken van familie.  

3. Levenskalender
De levenskalender helpt de bewoner om herinneringen 
waar mogelijk levend te houden en helpt anderen 
(zoals zorgmedewerkers) een beeld te krijgen 
van hoe het leven was voor dat de bewoner een 
ziekte of aandoening kreeg. Gedurende een drietal 
bijeenkomsten wordt door aanwezige familieleden en 
zorgmedewerkers samen de levenskalender ingevuld.

Het uiteindelijke doel is dat het zorgteam de bewoners 
beter leert kennen en op deze manier bewoners 
beter kunnen begeleiden in het dagelijks leven. Aan 
de hand van de levenskalenders van de bewoners 
wordt een activiteitenplan opgesteld, waarin zowel 
zorgmedewerkers als familie een rol spelen. “Het 
uitgangspunt bij ons  is wel dat familie ook echt familie 
blijft”, benadrukt de zorgcoördinator. “Uiteraard kun je 

“Familie moet bij ons familie blijven”

Het afsprakenformulier cliënt-familie kunt u vinden 
op pagina 40. 

De procedure familieavonden kunt u vinden op 
pagina 44. 
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Birkhoven Zorggoed, locatie Quercus

Van Visie naar Praktijk

Birkhoven Zorggoed, locatie Quercus, heeft al 
enkele jaren geleden beleid geformuleerd ten 
aanzien van  familieparticipatie. Daarmee is het 
een van de voorlopers op dit terrein. In 2006 is er 
onderzoek gedaan naar de plaats en rol van familie 
in de zorgorganisatie. Dat leidde tot  een plan van 
aanpak met een aantal aanbevelingen voor een goed 
samenspel tussen mantelzorgers, familieleden en 
beroepskrachten. Bij Quercus zocht men nu antwoord 
op de vraag: Is de ingeslagen weg om onze visie 
op kleinschalig wonen en de plaats van de familie 
hierin in de praktijk te realiseren de juiste of vergt 
het aanpassing en bijstelling?

Hoe vertaal je een visie naar de praktijk?
Vanuit het onderzoek uit 2006 zijn de volgende 
aanbevelingen gedaan voor een goed samenspel tussen 
mantelzorgers, familieleden en beroepskrachten:
-  De mantelzorger krijgt een centrale positie 

binnen de organisatie.
-  De mantelzorger wordt voldoende en naar 

wens geïnformeerd.
-  De communicatie tussen professional en 

mantelzorger verbetert.
-  De mantelzorger wordt gezien als gelijkwaardige 

partner en als mogelijke hulpvrager.

De aanbevelingen hebben geleid tot de ontwikkeling 
van een aantal ondersteunende instrumenten:
- Afsprakenformulier cliënt-familie
- Procedure familieavonden
- Levenskalender
- Vragenlijst familierelaties medewerker

Organisatie Birkhoven Zorggoed
Locatie   Quercus
Aantal bewoners 14
Aantal groepen 20
Groepsgrootte 7 bewoners per ‘groep’

Visie op kleinschalig wonen: 
Birkhoven Zorggoed streeft ernaar dat binnen de kleinschalige 
woonvormen aspecten van het dagelijks leven, zoals koken, 
wassen, en dagbesteding op een zo huiselijk mogelijke 
manier voort worden gezet.  Bewoners worden zoveel 
mogelijk en waar mogelijk betrokken bij deze activiteiten. 
Het uitgangspunt is om de bewoners hun eigen leven met 
hun eigen routines voort te laten zetten. Dit zijn niet alleen 
de routines rond wonen en mantelzorg maar ook de sociale 
contacten met familie en vrienden.

Doelstellingen pilot:
Evalueren van ingezette koers sinds 2006 door:
-  In kaart brengen van knelpunten in de huidige 

werkwijze en toepassing van instrumenten
-  Te bekijken op welke wijze instrumenten aanpassing 

en aanvulling behoeven om tot beter samenspel 
tussen mantelzorgers, familie en medewerkers te 
komen

Uiteindelijke doel is, indien nodig, het beleid en de werkwijze 
op de locatie en mogelijk voor de gehele organisatie aan te 
passen. 

Resultaten tot nu toe:
Uit de evaluatie blijkt dat de medewerkers en ook de familie 
over het algemeen zeer tevreden zijn over de wijze waarop 
aan de visie op kleinschalig wonen gestalte wordt gegeven 
binnen Birkhoven Zorggoed. 

Hoe nu verder:
Door het formaliseren van afspraken en duidelijk beleid 
wordt de visie op kleinschalig wonen binnen alle klein-
schalige woonvormen uitgedragen. Hierdoor weten zowel 
medewerkers als mantelzorgers en familie waar ze aan toe 
zijn. Birkhoven Zorggoed zet de ingezette koers dan ook voort 
en blijft investeren in (meer) betrokkenheid van de familie.

1. Afsprakenformulier cliënt-familie
Op het formulier worden afspraken vastgelegd over een 
aantal belangrijke thema’s in het dagelijks leven van 
de bewoner. De dagelijkse gewoonten en gebruiken 
worden in kaart gebracht zoals het bezoeken van de 
kerk en het lezen van kranten en tijdschriften maar ook 
structurele afspraken over het mee-eten van familie en 
familiebezoekjes worden genoteerd op het formulier. 
Op het formulier worden ook afspraken opgenomen 
over de persoonlijke verzorging. Het gaat hierbij over 
het gebruik van toiletartikelen en bezoekjes aan de 
kapper of pedicure maar ook over afspraken over 
de was en het schoonmaken van de persoonlijke 
eigendommen. “De familie van de meeste bewoners 
vindt het geen probleem om te wassen, af te stoffen 
en het bed te verschonen,” geeft de zorgcoördinator 
van een van de kleinschalige wooneenheden van 
Quercus aan. “De manier waarop je dit communiceert 
is wel belangrijk. Als je aangeeft dat je op deze manier 
de zorg kan delen en zo meer kwaliteitstijd hebt voor 
de naaste van de familie wordt er over het algemeen 
positief gereageerd.”  Tot slot worden op het formulier 
afspraken vastgelegd over ontspanning en recreatie. 
Hieronder vallen afspraken over deelname aan het 
verenigingsleven en structurele uitjes. 

De afspraken worden door de zorgcoördinator van 
de kleinschalige wooneenheid vastgelegd met de 1e 
contactpersoon van de familie. De zorgcoördinator 
(voorheen EVV’er) is binnen Quercus verantwoordelijk 
voor de contacten met de familie en communiceert 
over de zorg en welzijn van de bewoner in principe 
alleen met de 1e contactpersoon van de bewoner. 
Deze persoon is verantwoordelijk voor de verspreiding 
van de informatie en afspraken binnen de familie. 
De afspraken worden bewaard in het Elektronisch 
Cliënten Dossier (ECD). Op deze manier zijn ook andere 
zorgmedewerkers op de hoogte van de afspraken. 
“Deze manier van werken is erg duidelijk voor zowel 
personeel als familie,” aldus de zorgmedewerker.  

2. Procedure familieavonden
Er wordt twee keer per jaar een familieavond 
georganiseerd in de kleinschalige wooneenheden 
van Birkhoven Zorggoed volgens een vaste procedure. 
Tijdens de eerste bijeenkomst van het jaar wordt er in 
kleine groepjes met familieleden gediscussieerd aan 
de hand van stellingen over de zorg en het welzijn  
van de bewoners en betrokkenheid van de familie. De 
uitkomsten worden plenair besproken en aan de hand 
van de uitkomsten worden verbeterpunten opgesteld. 
De medewerkers gaan met de verbeterpunten aan de 
slag en tijdens de tweede bijeenkomst van het jaar 
wordt de voortgang besproken. 

De medewerkers van Quercus zijn tevreden over de 
opzet van de familieavonden. Wel komt het er in de 
praktijk vaak op neer dat er maar eenmaal per jaar 
een familiebijeenkomst wordt georganiseerd in plaats 
van de beoogde twee keer per jaar. Dat blijkt voor 
iedereen voldoende. Er worden immers ook al gezellige 
bijeenkomsten gehouden met bewoners en familie. 
Daar is voldoende mogelijkheid tot contact, net als 
tijdens de reguliere bezoeken van familie.  

3. Levenskalender
De levenskalender helpt de bewoner om herinneringen 
waar mogelijk levend te houden en helpt anderen 
(zoals zorgmedewerkers) een beeld te krijgen 
van hoe het leven was voor dat de bewoner een 
ziekte of aandoening kreeg. Gedurende een drietal 
bijeenkomsten wordt door aanwezige familieleden en 
zorgmedewerkers samen de levenskalender ingevuld.

Het uiteindelijke doel is dat het zorgteam de bewoners 
beter leert kennen en op deze manier bewoners 
beter kunnen begeleiden in het dagelijks leven. Aan 
de hand van de levenskalenders van de bewoners 
wordt een activiteitenplan opgesteld, waarin zowel 
zorgmedewerkers als familie een rol spelen. “Het 
uitgangspunt bij ons  is wel dat familie ook echt familie 
blijft”, benadrukt de zorgcoördinator. “Uiteraard kun je 

“Familie moet bij ons familie blijven”

Het afsprakenformulier cliënt-familie kunt u vinden 
op pagina 40. 

De procedure familieavonden kunt u vinden op 
pagina 44. 
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familie betrekken in de dingen die ze leuk vinden en 
waar ze goed in zijn, maar verwacht niet van familie 
dat ze klaar staat om deel te nemen aan elke activiteit. 
Het is de kunst om hen op een aansprekende manier 
uit te nodigen en  te laten zien wat ze kunnen doen. 
Dan lukt het vaak ook.” 

Initiatieven van familie bijvoorbeeld het organiseren 
van een barbecue of kerstdiner worden uiteraard wel 
van harte ondersteund door de medewerkers van de 
kleinschalige wooneenheden. Ook mag familie best 
een bijdrage leveren aan de zorg van bewoners als zij 
dat prettig vinden. Medische handelingen worden bij 
voorkeur door zorgmedewerkers uitgevoerd.

4. Vragenlijst familierelaties medewerkers
De werknemers en familieleden van de bewoners van 
Quercus hebben gedurende een workshop zelf een 
klein onderzoekje uitgevoerd naar de manier waarop 
zij zelf, binnen hun eigen familie, familierelaties 
vormgeven. Door hierover met elkaar in gesprek 
te gaan, achtergronden te bespreken van keuzes, 
mogelijkheden en onmogelijkheden ontstaat er 
onderling tussen familie en medewerkers meer begrip. 

Blijven investeren in relatie met informele zorg
De medewerkers van Birkhoven Zorggoed zijn over het 
algemeen tevreden over de communicatie met familie 
en betrokkenheid van de familie. Zij geven wel aan 
dat je je als medewerker empathisch op moet stellen 
naar familie en moet inleven in de positie waarin zij 
verkeren. “Neem familie ook serieus en behandel ze 
als gelijkwaardige, zij kennen hun familielid vaak het 
beste en zeker het langst!”, aldus de zorgcoördinator.  
“Hoewel het soms lastig is, moet je als medewerker 
ook niet van familie verwachten dat zij regelmatig hun 
naaste komen bezoeken”, benadrukt de zorgcoördinator. 
Familie heeft vaak een goede reden voor hun 
afwezigheid. Verder is het erg belangrijk dat er binnen 
het team een lijn wordt getrokken in de communicatie 
naar familie; dit bevordert de duidelijkheid en voorkomt 
verschillende beelden van situaties. Dit komt in de 
teambesprekingen bij Birkhoven Zorggoed dan ook 
vaak terug. 

Naast een goede relatie met familie investeert 
Birkhoven Zorggoed ook in een goede contacten met 
vrijwilligers. Zij zijn onontbeerlijk binnen de organisatie. 
Vrijwilligers bieden ondersteuning bij activiteiten zoals 
koken en spelletjes doen en leveren allerlei hand- en 
spandiensten. Bij de ene locatie is het makkelijker om 
vrijwilligers te werven dan bij de ander. Een locatie die 
in een dicht bewoonde wijk is gevestigd, heeft meer 
kans op ondersteuning van vrijwilligers, waarvan er 
sommige nagenoeg elke dag komen. Vrijwilligers maken 
deel uit van het team en worden volop gewaardeerd. Er 
wordt goed naar hen geluisterd, omdat ze vaak andere 
signalen opvangen dan de medewerkers.

Tip:
Denk bij activiteiten niet altijd meteen aan 
activiteiten die veel tijd en geld kosten. Maak gebruik 
van de situatie;  zo normaal het dagelijks leven 
proberen te leiden ís voor ouderen met dementie 
een activiteit op zich. In het dagelijks leven doen 
zich dan ook momenten voor waaruit een activiteit 
kan voortkomen. Denk aan het oplossen van een 
puzzel in de krant, het schillen van de aardappelen 
of verzorgen van de plantjes buiten.

Meer informatie over de levenskalender kunt u 
vinden op  pagina 47. 

De vragenlijst die u kunt gebruiken voor het 
uitvoeren van dit onderzoekje kunt u vinden op 
pagina 47. 

3938



familie betrekken in de dingen die ze leuk vinden en 
waar ze goed in zijn, maar verwacht niet van familie 
dat ze klaar staat om deel te nemen aan elke activiteit. 
Het is de kunst om hen op een aansprekende manier 
uit te nodigen en  te laten zien wat ze kunnen doen. 
Dan lukt het vaak ook.” 

Initiatieven van familie bijvoorbeeld het organiseren 
van een barbecue of kerstdiner worden uiteraard wel 
van harte ondersteund door de medewerkers van de 
kleinschalige wooneenheden. Ook mag familie best 
een bijdrage leveren aan de zorg van bewoners als zij 
dat prettig vinden. Medische handelingen worden bij 
voorkeur door zorgmedewerkers uitgevoerd.

4. Vragenlijst familierelaties medewerkers
De werknemers en familieleden van de bewoners van 
Quercus hebben gedurende een workshop zelf een 
klein onderzoekje uitgevoerd naar de manier waarop 
zij zelf, binnen hun eigen familie, familierelaties 
vormgeven. Door hierover met elkaar in gesprek 
te gaan, achtergronden te bespreken van keuzes, 
mogelijkheden en onmogelijkheden ontstaat er 
onderling tussen familie en medewerkers meer begrip. 

Blijven investeren in relatie met informele zorg
De medewerkers van Birkhoven Zorggoed zijn over het 
algemeen tevreden over de communicatie met familie 
en betrokkenheid van de familie. Zij geven wel aan 
dat je je als medewerker empathisch op moet stellen 
naar familie en moet inleven in de positie waarin zij 
verkeren. “Neem familie ook serieus en behandel ze 
als gelijkwaardige, zij kennen hun familielid vaak het 
beste en zeker het langst!”, aldus de zorgcoördinator.  
“Hoewel het soms lastig is, moet je als medewerker 
ook niet van familie verwachten dat zij regelmatig hun 
naaste komen bezoeken”, benadrukt de zorgcoördinator. 
Familie heeft vaak een goede reden voor hun 
afwezigheid. Verder is het erg belangrijk dat er binnen 
het team een lijn wordt getrokken in de communicatie 
naar familie; dit bevordert de duidelijkheid en voorkomt 
verschillende beelden van situaties. Dit komt in de 
teambesprekingen bij Birkhoven Zorggoed dan ook 
vaak terug. 

Naast een goede relatie met familie investeert 
Birkhoven Zorggoed ook in een goede contacten met 
vrijwilligers. Zij zijn onontbeerlijk binnen de organisatie. 
Vrijwilligers bieden ondersteuning bij activiteiten zoals 
koken en spelletjes doen en leveren allerlei hand- en 
spandiensten. Bij de ene locatie is het makkelijker om 
vrijwilligers te werven dan bij de ander. Een locatie die 
in een dicht bewoonde wijk is gevestigd, heeft meer 
kans op ondersteuning van vrijwilligers, waarvan er 
sommige nagenoeg elke dag komen. Vrijwilligers maken 
deel uit van het team en worden volop gewaardeerd. Er 
wordt goed naar hen geluisterd, omdat ze vaak andere 
signalen opvangen dan de medewerkers.

Tip:
Denk bij activiteiten niet altijd meteen aan 
activiteiten die veel tijd en geld kosten. Maak gebruik 
van de situatie;  zo normaal het dagelijks leven 
proberen te leiden ís voor ouderen met dementie 
een activiteit op zich. In het dagelijks leven doen 
zich dan ook momenten voor waaruit een activiteit 
kan voortkomen. Denk aan het oplossen van een 
puzzel in de krant, het schillen van de aardappelen 
of verzorgen van de plantjes buiten.

Meer informatie over de levenskalender kunt u 
vinden op  pagina 47. 

De vragenlijst die u kunt gebruiken voor het 
uitvoeren van dit onderzoekje kunt u vinden op 
pagina 47. 
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Tools gebruikt door: Birkhoven Zorggoed 

Tool: Afsprakenformulier cliënt - familie

Toelichting: Gebruik dit formulier naast het formulier 
´kennismaken met de cliënt´. Leg de eerste 4 weken 
na aanvang zorg zoveel mogelijk afspraken met de 
familie/relaties vast. Vul in de kolom ‘wordt uitgevoerd 
door’ in welk familielid dit uitvoert, of dat het woonzorg 
team	 dit	 uitvoert	 +	 de	 naam	 van	 de	 functionaris	 die	
ervoor verantwoordelijk is.

Geef desbetreffende familieleden/relaties een kopie. 
Gebruik dit formulier ter check bij ieder gesprek .met 
de familie om gewijzigde / nieuwe afspraken opnieuw 
vast te leggen. Verwijder het oude formulier uit het 
zorgdossier.

Afspraken met cliënt en/of de familie / relaties 

naam cliënt de heer / mevrouw

naam familielid/relatie relatie tot cliënt:

naam medewerker functie:

datum invullen:

Vaste afspraken: contact in geval van…/ inzagerecht zorgdossier

Betreft Afspraak
(beschrijf zo concreet mogelijk: wat, wanneer, waar, hoe)

Wordt uitgevoerd door

contact
(telefonisch)
in geval van…met…

inzagerecht in zorgdossier De volgende persoon heeft 
inzage:…

Relatie tot cliënt: Handtekening 
cliënt / wettelijk 
vertegenwoordiger:

Terugkerende afspraken: omgaan met gewoontes en gebruiken

Betreft Afspraak
(beschrijf zo concreet mogelijk: wat, wanneer, 
waar, hoe)

Wordt uitgevoerd door

bezoek van familie

bezoek aan familie

begeleiding bij dagelijkse doedingen

kerkbezoek of andere structurele 
deelname aan…

krant lezen / tijdschriften lezen

(begeleiding) maaltijden

structurele afspraken mee-eten 
familie

tussendoortjes

roken

weekenden, 

verjaardagen,

feestdagen

verzorging huisdieren

anders, te weten…
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Tools gebruikt door: Birkhoven Zorggoed 

Tool: Afsprakenformulier cliënt - familie

Toelichting: Gebruik dit formulier naast het formulier 
´kennismaken met de cliënt´. Leg de eerste 4 weken 
na aanvang zorg zoveel mogelijk afspraken met de 
familie/relaties vast. Vul in de kolom ‘wordt uitgevoerd 
door’ in welk familielid dit uitvoert, of dat het woonzorg 
team	 dit	 uitvoert	 +	 de	 naam	 van	 de	 functionaris	 die	
ervoor verantwoordelijk is.

Geef desbetreffende familieleden/relaties een kopie. 
Gebruik dit formulier ter check bij ieder gesprek .met 
de familie om gewijzigde / nieuwe afspraken opnieuw 
vast te leggen. Verwijder het oude formulier uit het 
zorgdossier.

Afspraken met cliënt en/of de familie / relaties 

naam cliënt de heer / mevrouw

naam familielid/relatie relatie tot cliënt:

naam medewerker functie:

datum invullen:

Vaste afspraken: contact in geval van…/ inzagerecht zorgdossier

Betreft Afspraak
(beschrijf zo concreet mogelijk: wat, wanneer, waar, hoe)

Wordt uitgevoerd door

contact
(telefonisch)
in geval van…met…

inzagerecht in zorgdossier De volgende persoon heeft 
inzage:…

Relatie tot cliënt: Handtekening 
cliënt / wettelijk 
vertegenwoordiger:

Terugkerende afspraken: omgaan met gewoontes en gebruiken

Betreft Afspraak
(beschrijf zo concreet mogelijk: wat, wanneer, 
waar, hoe)

Wordt uitgevoerd door

bezoek van familie

bezoek aan familie

begeleiding bij dagelijkse doedingen

kerkbezoek of andere structurele 
deelname aan…

krant lezen / tijdschriften lezen

(begeleiding) maaltijden

structurele afspraken mee-eten 
familie

tussendoortjes

roken

weekenden, 

verjaardagen,

feestdagen

verzorging huisdieren

anders, te weten…
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Terugkerende afspraken: persoonlijke verzorging

Betreft Afspraak
(beschrijf zo concreet mogelijk: wat, wanneer, 
waar, hoe)

Wordt uitgevoerd door

persoonlijke verzorging anders dan vastgesteld in het zorgdossier

toiletartikelen/gehoorapparaat 
/ scheerapparaat / bril / 
nagelgarnituur

haarverzorging / kapper

nagelverzorging pedicure

andere verzorging afspraken

bad- en bedgoed

kleding

de was

eigen kamer

appartement cliënt

persoonlijke eigendommen

Terugkerende afspraken: ontspanning en recreatie

Betreft Afspraak
(beschrijf zo concreet mogelijk: wat, 
wanneer, waar, hoe)

Wordt uitgevoerd door

hobby’s; deelname 
recreatieprogramma / 
verenigingsleven

in de eigen kamer

(groeps)activiteiten in de woning / 
op de afdeling

op bezoek gaan / uitgaan

Terugkerende afspraken: ondersteuning familie / relaties

Betreft Afspraak
(beschrijf zo concreet mogelijk: wat, 
wanneer, waar, hoe)

Wordt uitgevoerd door

ondersteuning

gesprekken met

Bekijk het afsprakenformulier.
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Terugkerende afspraken: persoonlijke verzorging

Betreft Afspraak
(beschrijf zo concreet mogelijk: wat, wanneer, 
waar, hoe)

Wordt uitgevoerd door

persoonlijke verzorging anders dan vastgesteld in het zorgdossier

toiletartikelen/gehoorapparaat 
/ scheerapparaat / bril / 
nagelgarnituur

haarverzorging / kapper

nagelverzorging pedicure

andere verzorging afspraken

bad- en bedgoed

kleding

de was

eigen kamer

appartement cliënt

persoonlijke eigendommen

Terugkerende afspraken: ontspanning en recreatie

Betreft Afspraak
(beschrijf zo concreet mogelijk: wat, 
wanneer, waar, hoe)

Wordt uitgevoerd door

hobby’s; deelname 
recreatieprogramma / 
verenigingsleven

in de eigen kamer

(groeps)activiteiten in de woning / 
op de afdeling

op bezoek gaan / uitgaan

Terugkerende afspraken: ondersteuning familie / relaties

Betreft Afspraak
(beschrijf zo concreet mogelijk: wat, 
wanneer, waar, hoe)

Wordt uitgevoerd door

ondersteuning

gesprekken met

Bekijk het afsprakenformulier.
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Tool: Procedure familiecontactavonden

Cliëntevaluatie
procedure familieparticipatie – m.b.t. 
cliëntbewoners met dementie

Opsteller: 
Datum: 
Vast te stellen door:

Doelstelling
  De beleving van familieleden aangaande de 

kwaliteit van leven en zorg voor hun familielid, is 
bekend bij de verantwoordelijke teammanager 
  zorg en woonzorg medewerkers.

  De “gemeten” beleving is verwerkt in des-
betreffend jaarwerkplan als verbeterplan. 

 De voortgang en resultaten daarvan zijn   
   jaarlijks besproken met de familieleden.
 HKZ-normen
 
Gebruikte begrippen
  Het betreft de familieleden van cliëntbewoners 

met dementie, dus van cliënten die in één van 
de kleinschalige woonvoorzieningen wonen.

Betrokken disciplines
  Teammanager zorg, manager Zorg & Welzijn, 

medewerkers werkzaam in de zorg voor 
mensen met dementie.

Verantwoordelijkheden / bevoegdheden
  Teammanager zorg: is verantwoordelijk voor de 

uitvoering van deze procedure voor de eigen 
woning/afdeling en familieleden.

  Manager Zorg & Welzijn: is verantwoordelijk 
voor de borging van de uitvoering van deze 
procedure.

Werkwijze
•	 	Familiecontactavonden	worden	2	keer	per	jaar	

gepland; per woning/afdeling; in voor- en 

najaar.
•	 	Tijdens	 de	 familieavond	 in	 het	 najaar	 wordt	

aan de hand van een aantal stellingen (mede 
gebaseerd op de Normen Verantwoorde Zorg) 
op een standaardformulier in kleine groepjes 
met elkaar gediscussieerd. De groepjes vormen 
hun mening(en) over de stellingen.

•	 	De	stellingen	kunnen	per	jaar	worden	aangevuld	
met actuele stellingen.

•	 	De	 uitkomsten	 van	 de	 stellingen	 per	 groepje	
worden plenair besproken.

•	 	De	teammanager	zorg	bevraagt	naar	aanleiding	
van de uitkomsten welke verbeterpunten 
moeten worden geformuleerd. Dit wordt ter 
plekke gedaan. 

•	 	Er	wordt	verslag	gemaakt	van	de	verbeterpunten	
en de concrete acties die op basis hiervan zijn 
gepland. Daartoe heeft de verantwoordelijk 
teammanager zorg de uitkomsten van de 
stellingen aan het woonzorg team voorgelegd 
en afspraken gemaakt die worden opgenomen 
in een plan van aanpak.

•	 	De	 familieleden	 ontvangen	 via	 de	 1e	
contactpersoon het verslag van de familieavond 
en het plan van aanpak ten aanzien van de 
gezamenlijk vastgestelde verbeterpunten.

•	 	Tijdens	de	familiecontactavond	in	het	voorjaar	
wordt de voortgang met elkaar besproken.

•	 	Tijdens	de	daaropvolgende	familiecontactavond	
in het najaar worden de resultaten besproken 
en worden opnieuw verbeteringen vastgesteld 
op basis van met elkaar besproken stellingen. 
Indien van toepassing worden de resultaten 
van de Normen Verantwoorde Zorg (CQ index 
– meetgegevens) hierbij meegenomen ter 
bespreking.

•	 	Van	 iedere	 familiecontactavond	 wordt	 een	
verslag gemaakt dat aan de 1e contactpersonen 
wordt verzonden. Een kopie van het verslag 
wordt per mail verstuurd aan desbetreffende 
manager Zorg & Welzijn en de staffunctionaris 
beleid en kwaliteit.

Implementatie en borging
  Implementatie: de procedure wordt voorgelegd 

aan de cliëntenraad; de desbetreffende 
teammanagers zorg zijn op de hoogte gebracht 
en worden geacht op deze manier in 2010 te 
gaan werken.

  Borging: de teammanager zorg agendeert de 
verslagen van de familiecontactavonden voor 
het individueel werkoverleg met de manager 
Zorg & Welzijn; de manager Zorg & Welzijn 
bewaakt dat de beleving van de familieleden 
als verbeterpunten worden opgepakt in 
het jaarwerkplan en dat er resultaten 
worden geboekt. Bepaalde trends en/of 
overeenkomsten in de diverse verslagleggingen 
worden in een gezamenlijk overleg met 
manager Zorg & Welzijn en teammanagers zorg 
besproken, omdat er dan mogelijk sprake moet 
zijn van een andere / bredere aanpak.

Evaluatiemethodiek
  Is besloten in de werkwijze en implementatie 

en borging.

Verwijzingen

Benodigde formulieren

4544



Tool: Procedure familiecontactavonden

Cliëntevaluatie
procedure familieparticipatie – m.b.t. 
cliëntbewoners met dementie

Opsteller: 
Datum: 
Vast te stellen door:

Doelstelling
  De beleving van familieleden aangaande de 

kwaliteit van leven en zorg voor hun familielid, is 
bekend bij de verantwoordelijke teammanager 
  zorg en woonzorg medewerkers.

  De “gemeten” beleving is verwerkt in des-
betreffend jaarwerkplan als verbeterplan. 

 De voortgang en resultaten daarvan zijn   
   jaarlijks besproken met de familieleden.
 HKZ-normen
 
Gebruikte begrippen
  Het betreft de familieleden van cliëntbewoners 

met dementie, dus van cliënten die in één van 
de kleinschalige woonvoorzieningen wonen.

Betrokken disciplines
  Teammanager zorg, manager Zorg & Welzijn, 

medewerkers werkzaam in de zorg voor 
mensen met dementie.

Verantwoordelijkheden / bevoegdheden
  Teammanager zorg: is verantwoordelijk voor de 

uitvoering van deze procedure voor de eigen 
woning/afdeling en familieleden.

  Manager Zorg & Welzijn: is verantwoordelijk 
voor de borging van de uitvoering van deze 
procedure.

Werkwijze
•	 	Familiecontactavonden	worden	2	keer	per	jaar	

gepland; per woning/afdeling; in voor- en 

najaar.
•	 	Tijdens	 de	 familieavond	 in	 het	 najaar	 wordt	

aan de hand van een aantal stellingen (mede 
gebaseerd op de Normen Verantwoorde Zorg) 
op een standaardformulier in kleine groepjes 
met elkaar gediscussieerd. De groepjes vormen 
hun mening(en) over de stellingen.

•	 	De	stellingen	kunnen	per	jaar	worden	aangevuld	
met actuele stellingen.

•	 	De	 uitkomsten	 van	 de	 stellingen	 per	 groepje	
worden plenair besproken.

•	 	De	teammanager	zorg	bevraagt	naar	aanleiding	
van de uitkomsten welke verbeterpunten 
moeten worden geformuleerd. Dit wordt ter 
plekke gedaan. 

•	 	Er	wordt	verslag	gemaakt	van	de	verbeterpunten	
en de concrete acties die op basis hiervan zijn 
gepland. Daartoe heeft de verantwoordelijk 
teammanager zorg de uitkomsten van de 
stellingen aan het woonzorg team voorgelegd 
en afspraken gemaakt die worden opgenomen 
in een plan van aanpak.

•	 	De	 familieleden	 ontvangen	 via	 de	 1e	
contactpersoon het verslag van de familieavond 
en het plan van aanpak ten aanzien van de 
gezamenlijk vastgestelde verbeterpunten.

•	 	Tijdens	de	familiecontactavond	in	het	voorjaar	
wordt de voortgang met elkaar besproken.

•	 	Tijdens	de	daaropvolgende	familiecontactavond	
in het najaar worden de resultaten besproken 
en worden opnieuw verbeteringen vastgesteld 
op basis van met elkaar besproken stellingen. 
Indien van toepassing worden de resultaten 
van de Normen Verantwoorde Zorg (CQ index 
– meetgegevens) hierbij meegenomen ter 
bespreking.

•	 	Van	 iedere	 familiecontactavond	 wordt	 een	
verslag gemaakt dat aan de 1e contactpersonen 
wordt verzonden. Een kopie van het verslag 
wordt per mail verstuurd aan desbetreffende 
manager Zorg & Welzijn en de staffunctionaris 
beleid en kwaliteit.

Implementatie en borging
  Implementatie: de procedure wordt voorgelegd 

aan de cliëntenraad; de desbetreffende 
teammanagers zorg zijn op de hoogte gebracht 
en worden geacht op deze manier in 2010 te 
gaan werken.

  Borging: de teammanager zorg agendeert de 
verslagen van de familiecontactavonden voor 
het individueel werkoverleg met de manager 
Zorg & Welzijn; de manager Zorg & Welzijn 
bewaakt dat de beleving van de familieleden 
als verbeterpunten worden opgepakt in 
het jaarwerkplan en dat er resultaten 
worden geboekt. Bepaalde trends en/of 
overeenkomsten in de diverse verslagleggingen 
worden in een gezamenlijk overleg met 
manager Zorg & Welzijn en teammanagers zorg 
besproken, omdat er dan mogelijk sprake moet 
zijn van een andere / bredere aanpak.

Evaluatiemethodiek
  Is besloten in de werkwijze en implementatie 

en borging.

Verwijzingen

Benodigde formulieren
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Formulier - stellingen 
familiecontactavond

Tool: Levenskalender

De levenskalender is ontwikkeld door Geertje Tuin en 
Ineke Helmer. Eigenaren van ‘Met de ‘jaren’.  Geertje 
Tuin is tevens zorgmanager bij Birkhoven Zorggoed, 
waar zij de levenskalender heeft uitgetest. 

Meer informatie over de levenkalender kunt u vinden 
op http://www.metdejaren.nl

Tool: Vragenlijst familierelaties 
medewerkers
Vragenlijst voor medewerkers. Onderzoek van normen 
en waarden i.h.k.v. eigen familiecontacten

Titel Waar verkrijgbaar

Stellingen familiecontactavond IKZA

Nr Stelling / opvatting Mijn/onze mening

Mijn familielid:

1. is hier goed verzorgd voor wat betreft de lichamelijke 
verzorging (wassen, kleden, zorg voor huid (nagels) en 
haar, zorg voor gezondheid)

2. eet en drinkt voldoende en smakelijk

3. voelt zich op haar/zijn gemak in de woning / eigen 
kamer

4. voelt zich op haar/zijn gemak in de “groep” 
medebewoners

5. ervaart voldoende gezelligheid en huiselijke sfeer

6. krijgt voldoende “prikkels” aangeboden om deel te 
nemen in de groepshuishouding

7. kan haar/zijn eigen dagritme volgen

8. wordt voldoende gekend door de medewerkers 
aangaande gewoontes, voorkeuren en wensen

9. kan zich hier echt bewoner voelen en dat betekent:……

Ik:

1. vind dat ik de rol die ik wil vervullen naar mijn familielid 
ook voldoende gestalte kan geven 

2. voel me hier welkom en uitgenodigd om “mijn ding” 
te doen

3. wordt goed geïnformeerd over bijzonderheden/ 
veranderingen rond mijn familielid

4. ervaar de aanwezige medewerkers als voldoende 
deskundig in zorgverlening

5. ervaar de aanwezige medewerkers als voldoende 
deskundig als het gaat om het creëren van woonsfeer 
en het doen van woonactiviteiten met de bewoners

6. lever een bijdrage aan de huishouding door…

7. lever een bijdrage aan het doen van activiteiten door…

8. ervaar een drempel om op bezoek te komen omdat……

9. zou graag willen dat……en verwacht hierbij dat……en 
ik kan hieraan bijdragen door……

1. Hoe vaak ga je bij je ouders (als je die niet meer hebt – andere zeer naaste familieleden/relaties) op 
bezoek	+	hoe	lang	ben	je	er	dan.

2. Wat doe je zoal als je op bezoek bent? (Denk aan: samen iets ondernemen, eten, praten, enz.)

3. Bied je of krijg je hulp aan/van familieleden? Hoe ziet dit eruit? 

Soort hulp Bieden of krijgen ? Hoe vaak Hoeveel tijd

4. Ben je tevreden over je eigen rol naar je naaste familieleden/relaties?

Ja, omdat:

Nee, omdat:
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Formulier - stellingen 
familiecontactavond

Tool: Levenskalender

De levenskalender is ontwikkeld door Geertje Tuin en 
Ineke Helmer. Eigenaren van ‘Met de ‘jaren’.  Geertje 
Tuin is tevens zorgmanager bij Birkhoven Zorggoed, 
waar zij de levenskalender heeft uitgetest. 

Meer informatie over de levenkalender kunt u vinden 
op http://www.metdejaren.nl

Tool: Vragenlijst familierelaties 
medewerkers
Vragenlijst voor medewerkers. Onderzoek van normen 
en waarden i.h.k.v. eigen familiecontacten

Titel Waar verkrijgbaar

Stellingen familiecontactavond IKZA

Nr Stelling / opvatting Mijn/onze mening

Mijn familielid:

1. is hier goed verzorgd voor wat betreft de lichamelijke 
verzorging (wassen, kleden, zorg voor huid (nagels) en 
haar, zorg voor gezondheid)

2. eet en drinkt voldoende en smakelijk

3. voelt zich op haar/zijn gemak in de woning / eigen 
kamer

4. voelt zich op haar/zijn gemak in de “groep” 
medebewoners

5. ervaart voldoende gezelligheid en huiselijke sfeer

6. krijgt voldoende “prikkels” aangeboden om deel te 
nemen in de groepshuishouding

7. kan haar/zijn eigen dagritme volgen

8. wordt voldoende gekend door de medewerkers 
aangaande gewoontes, voorkeuren en wensen

9. kan zich hier echt bewoner voelen en dat betekent:……

Ik:

1. vind dat ik de rol die ik wil vervullen naar mijn familielid 
ook voldoende gestalte kan geven 

2. voel me hier welkom en uitgenodigd om “mijn ding” 
te doen

3. wordt goed geïnformeerd over bijzonderheden/ 
veranderingen rond mijn familielid

4. ervaar de aanwezige medewerkers als voldoende 
deskundig in zorgverlening

5. ervaar de aanwezige medewerkers als voldoende 
deskundig als het gaat om het creëren van woonsfeer 
en het doen van woonactiviteiten met de bewoners

6. lever een bijdrage aan de huishouding door…

7. lever een bijdrage aan het doen van activiteiten door…

8. ervaar een drempel om op bezoek te komen omdat……

9. zou graag willen dat……en verwacht hierbij dat……en 
ik kan hieraan bijdragen door……

1. Hoe vaak ga je bij je ouders (als je die niet meer hebt – andere zeer naaste familieleden/relaties) op 
bezoek	+	hoe	lang	ben	je	er	dan.

2. Wat doe je zoal als je op bezoek bent? (Denk aan: samen iets ondernemen, eten, praten, enz.)

3. Bied je of krijg je hulp aan/van familieleden? Hoe ziet dit eruit? 

Soort hulp Bieden of krijgen ? Hoe vaak Hoeveel tijd

4. Ben je tevreden over je eigen rol naar je naaste familieleden/relaties?

Ja, omdat:

Nee, omdat:
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De Bilthuysen, locatie Rinnebeek

-Samen verder bouwen aan 
familiebetrokkenheid-

Rinnebeek bestaat sinds 2007 en familieparticipatie 
en familiebetrokkenheid maakten bij aanvang van de 
pilot al duidelijk deel uit van de manier van werken. 
Teammanager Douwe op de Dijk: “We konden vanaf 
het nulpunt starten. Samenwerking met familie hoort 
er gewoon bij. Onze medewerkers zijn er als het ware 
mee opgegroeid.” De beginsituatie bij Rinnebeek 
was al goed, mantelzorgers en familie deden al veel. 
Een verbeterpunt was echter om de communicatie 
tussen medewerkers en familie  over activiteiten die 
plaatsvonden te verbeteren. Rinnebeek is, volgens Op 
de Dijk, iedere keer op zoek naar nieuwe uitdagingen om 
het verblijf van de bewoner zo aantrekkelijk mogelijk te 
maken. Deelname aan de pilot moest er bij Rinnebeek 
voor zorgen dat het onderwerp familiebetrokkenheid 
verder zou worden uitgebouwd. Bekijk het artikel De 
bewoners en hun familie zijn ons uitgangspunt.

Het uitbouwen van het begrip familiebetrokkenheid 
De uitkomsten van de Samenspelscan gaf voor 
Rinnebeek de bevestiging dat er meer samengewerkt 
kon worden met en tussen mantelzorgers. “Familieleden 
willen vaak meer activiteiten zien. Als je dan het 
gesprek aangaat, blijkt dat ze gewoonweg niet op 
de hoogte zijn van alles wat er speelt,” aldus Op de 
Dijk. Om de familieleden beter op de hoogte te kunnen 
houden en beter te kunnen betrekken bij de activiteiten 
zijn tijdens de pilot de volgende instrumenten ingezet:

 1. Nieuwsbrief en informatiebrochure
 2. Familieavond
 3. Training De familie in kaart

Organisatie De Bilthuysen
Locatie   Rinnebeek, Bilthoven
Aantal bewoners 28
Aantal groepen 4
Groepsgrootte 7 bewoners per groep

Visie op kleinschalig wonen: 
Het uitgangspunt van Rinnebeek is dat mensen ongeacht hun 
leeftijd hun leven op eigen wijze willen (blijven) invullen. 
Kenmerkend voor Rinnebeek is de gemoedelijke en huiselijke 
sfeer. Samen koken, samen aan tafel, samen praten over 
de dingen van de dag; het zijn belangrijke terugkerende 
‘belevingen’ voor de bewoners. Naast de verzorgende en 
huishoudelijke aspecten ligt het accent op het sociale vlak en 
het welbevinden van de bewoner. Wonen en welzijn zijn een 
gezamenlijke zorg, van medewerkers én familie. 

Doelstellingen pilot:
-  Zichtbaar maken wat Rinnebeek aan activiteiten 

onderneemt voor en met de bewoners. 
-  Mantelzorgers en familie meer bewegen om actief 

te zijn bij Rinnebeek; actief zijn betekent meer doen 
met de bewoners en tevens meer meedoen aan 
activiteiten van de groepswoning. 

- Communicatie tussen medewerkers en familie   
 verbeteren.

Resultaten tot nu toe:
- Een nieuwsbrief die tweemaandelijks verschijnt
-  Organisatie familieavond over de betekenis van 

familieparticipatie en de gewenste invulling 
daarvan

-  Een betere communicatie tussen zorgmedewerkers 
en familie over activiteiten voor en met bewoners

- Training De familie in kaart.
-  Gebruik ecogram bij kennismakingsgesprekken en 

verwerking in Zorgleefplan

Hoe nu verder:
Het project eindigt voor Rinnebeek niet. Sterker nog, het 
begint pas. Eerst zal het hele team op de hoogte worden 
gebracht van de ontwikkelingen rondom familieparticipatie 
zodat iedereen kan meedenken over de verder inbedding. 
Daarnaast gaat men de gehele organisatie De Bilthuysen 
informeren en zorgen voor een goede overdracht zodat de 
nieuwe ideeën en werkwijze organisatiebreed kan worden 
toegepast.

1.  Nieuwsbrief en 
informatiebrochure

Rinnebeek heeft een nieuwsbrief ontwikkeld die één 
keer in de twee maanden onder familie wordt verspreid. 
De nieuwsbrief is bij Rinnebeek tot stand gekomen 
door de samenwerking tussen een medewerker en de 
dochter van een van de bewoners. Het leek haar zinvol 
informatie te verspreiden over alles wat er speelt binnen 
Rinnebeek. Aangezien er vanuit de familie van de 
bewoners veel behoefte was om op de hoogte gebracht 
te worden van de activiteiten binnen Rinnebeek, sloot 
dit goed op elkaar aan. Vanuit haar werkervaring 
bij een reclamebureau heeft ze op een relatief 
eenvoudige manier een professionele nieuwsbrief 
opgezet. Om ervoor te zorgen dat de nieuwsbrief een 
structurele positie krijgt binnen Rinnebeek worden haar 
werkzaamheden geleidelijk overgedragen aan een van 
de medewerkers.

De nieuwsbrief van Rinnebeek wordt via e-mail 
verspreid. Het is belangrijk dat bij gebruik van e-mail 
de privacy van de ontvangers wordt gewaarborgd. 
Als organisatie zou u om de privacy te waarborgen 
gebruik kunnen maken van mailprotocol. In dit protocol 
staan richtlijnen omschreven voor het gebruik van 
e-mailadressen van familieleden.

Naast een nieuwsbrief heeft Rinnebeek ook een 
informatiebrochure ontwikkeld waarin antwoord wordt 
gegeven op de meest gestelde vragen door familie en 
mantelzorgers. 

2. Familieavond

De familieavond bij Rinnebeek bestond uit 2 delen. In 
het eerste deel stond de vraag centraal: Hoe was het om 
uw naaste hier te brengen? In het tweede deel stond 
het onderwerp “Feiten over Familiecontacten” centraal. 
Op de familieavond hebben medewerkers verteld wat 
een mantelzorger is en wat hij of zij kan betekenen voor 
de woonvorm. Daarnaast is het ecogram als instrument 
geïntroduceerd. Hierover kunt u hierna meer informatie 
vinden.

3. Training “De familie in kaart”

De zes eerstverantwoordelijk verzorgenden (EVV-
ers) van Rinnebeek hebben de training ‘De familie 
in kaart’  gevolgd. Het doel van de training is om de 
medewerker ervan bewust te maken dat een bewoner 
een bepaalde achtergrond, geschiedenis en achterban 
heeft, waarmee je te maken krijgt op het moment 
dat hij of zij in huis komt wonen. Door meer inzicht 
in de sociale netwerken van de bewoners te krijgen 
hoopt men bij Rinnebeek de familie beter te kunnen 
betrekken bij activiteiten. 

De training bestaat uit een aantal onderdelen:
 1. Introductie
 2.  Sociale netwerken en de begrippen, 

convooi, levensloop en familiescript. 
De sociale netwerken van de bewoner kunnen bestaan 
uit familieleden en vrienden, collega’s, kennissen, 
vrienden en buren. De wijze waarop deze verschillende 
groepen betrokken zijn bij de bewoner kan verschillen. 
Na de behandeling van verschillende netwerken wordt 
binnen de training verder ingegaan op “Familiescripts”. 
In een familiescript zijn alle afspraken en verwachtingen 

“Familieparticipatie gaat hier ‘vanzelf’.” 

Tip:
Kijk goed wie in de directe omgeving iets kan 
betekenen voor uw organisatie, zoals bijvoorbeeld 
voor het maken van een nieuwsbrief. U zult zien dat 
er veel mogelijk is met bestaande contacten.

Een voorbeeld van de nieuwsbrief kunt u vinden op 
pagina 51. 

Een voorbeeld van een mailprotocol kunt u vinden 
op pagina 52. 

Meer informatie over de informatiebrochure kunt u 
vinden op pagina 51. 

Meer informatie over de opzet van de familieavond 
kunt u vinden op pagina 52 onder tools.
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De Bilthuysen, locatie Rinnebeek

-Samen verder bouwen aan 
familiebetrokkenheid-

Rinnebeek bestaat sinds 2007 en familieparticipatie 
en familiebetrokkenheid maakten bij aanvang van de 
pilot al duidelijk deel uit van de manier van werken. 
Teammanager Douwe op de Dijk: “We konden vanaf 
het nulpunt starten. Samenwerking met familie hoort 
er gewoon bij. Onze medewerkers zijn er als het ware 
mee opgegroeid.” De beginsituatie bij Rinnebeek 
was al goed, mantelzorgers en familie deden al veel. 
Een verbeterpunt was echter om de communicatie 
tussen medewerkers en familie  over activiteiten die 
plaatsvonden te verbeteren. Rinnebeek is, volgens Op 
de Dijk, iedere keer op zoek naar nieuwe uitdagingen om 
het verblijf van de bewoner zo aantrekkelijk mogelijk te 
maken. Deelname aan de pilot moest er bij Rinnebeek 
voor zorgen dat het onderwerp familiebetrokkenheid 
verder zou worden uitgebouwd. Bekijk het artikel De 
bewoners en hun familie zijn ons uitgangspunt.

Het uitbouwen van het begrip familiebetrokkenheid 
De uitkomsten van de Samenspelscan gaf voor 
Rinnebeek de bevestiging dat er meer samengewerkt 
kon worden met en tussen mantelzorgers. “Familieleden 
willen vaak meer activiteiten zien. Als je dan het 
gesprek aangaat, blijkt dat ze gewoonweg niet op 
de hoogte zijn van alles wat er speelt,” aldus Op de 
Dijk. Om de familieleden beter op de hoogte te kunnen 
houden en beter te kunnen betrekken bij de activiteiten 
zijn tijdens de pilot de volgende instrumenten ingezet:

 1. Nieuwsbrief en informatiebrochure
 2. Familieavond
 3. Training De familie in kaart

Organisatie De Bilthuysen
Locatie   Rinnebeek, Bilthoven
Aantal bewoners 28
Aantal groepen 4
Groepsgrootte 7 bewoners per groep

Visie op kleinschalig wonen: 
Het uitgangspunt van Rinnebeek is dat mensen ongeacht hun 
leeftijd hun leven op eigen wijze willen (blijven) invullen. 
Kenmerkend voor Rinnebeek is de gemoedelijke en huiselijke 
sfeer. Samen koken, samen aan tafel, samen praten over 
de dingen van de dag; het zijn belangrijke terugkerende 
‘belevingen’ voor de bewoners. Naast de verzorgende en 
huishoudelijke aspecten ligt het accent op het sociale vlak en 
het welbevinden van de bewoner. Wonen en welzijn zijn een 
gezamenlijke zorg, van medewerkers én familie. 

Doelstellingen pilot:
-  Zichtbaar maken wat Rinnebeek aan activiteiten 

onderneemt voor en met de bewoners. 
-  Mantelzorgers en familie meer bewegen om actief 

te zijn bij Rinnebeek; actief zijn betekent meer doen 
met de bewoners en tevens meer meedoen aan 
activiteiten van de groepswoning. 

- Communicatie tussen medewerkers en familie   
 verbeteren.

Resultaten tot nu toe:
- Een nieuwsbrief die tweemaandelijks verschijnt
-  Organisatie familieavond over de betekenis van 

familieparticipatie en de gewenste invulling 
daarvan

-  Een betere communicatie tussen zorgmedewerkers 
en familie over activiteiten voor en met bewoners

- Training De familie in kaart.
-  Gebruik ecogram bij kennismakingsgesprekken en 

verwerking in Zorgleefplan

Hoe nu verder:
Het project eindigt voor Rinnebeek niet. Sterker nog, het 
begint pas. Eerst zal het hele team op de hoogte worden 
gebracht van de ontwikkelingen rondom familieparticipatie 
zodat iedereen kan meedenken over de verder inbedding. 
Daarnaast gaat men de gehele organisatie De Bilthuysen 
informeren en zorgen voor een goede overdracht zodat de 
nieuwe ideeën en werkwijze organisatiebreed kan worden 
toegepast.

1.  Nieuwsbrief en 
informatiebrochure

Rinnebeek heeft een nieuwsbrief ontwikkeld die één 
keer in de twee maanden onder familie wordt verspreid. 
De nieuwsbrief is bij Rinnebeek tot stand gekomen 
door de samenwerking tussen een medewerker en de 
dochter van een van de bewoners. Het leek haar zinvol 
informatie te verspreiden over alles wat er speelt binnen 
Rinnebeek. Aangezien er vanuit de familie van de 
bewoners veel behoefte was om op de hoogte gebracht 
te worden van de activiteiten binnen Rinnebeek, sloot 
dit goed op elkaar aan. Vanuit haar werkervaring 
bij een reclamebureau heeft ze op een relatief 
eenvoudige manier een professionele nieuwsbrief 
opgezet. Om ervoor te zorgen dat de nieuwsbrief een 
structurele positie krijgt binnen Rinnebeek worden haar 
werkzaamheden geleidelijk overgedragen aan een van 
de medewerkers.

De nieuwsbrief van Rinnebeek wordt via e-mail 
verspreid. Het is belangrijk dat bij gebruik van e-mail 
de privacy van de ontvangers wordt gewaarborgd. 
Als organisatie zou u om de privacy te waarborgen 
gebruik kunnen maken van mailprotocol. In dit protocol 
staan richtlijnen omschreven voor het gebruik van 
e-mailadressen van familieleden.

Naast een nieuwsbrief heeft Rinnebeek ook een 
informatiebrochure ontwikkeld waarin antwoord wordt 
gegeven op de meest gestelde vragen door familie en 
mantelzorgers. 

2. Familieavond

De familieavond bij Rinnebeek bestond uit 2 delen. In 
het eerste deel stond de vraag centraal: Hoe was het om 
uw naaste hier te brengen? In het tweede deel stond 
het onderwerp “Feiten over Familiecontacten” centraal. 
Op de familieavond hebben medewerkers verteld wat 
een mantelzorger is en wat hij of zij kan betekenen voor 
de woonvorm. Daarnaast is het ecogram als instrument 
geïntroduceerd. Hierover kunt u hierna meer informatie 
vinden.

3. Training “De familie in kaart”

De zes eerstverantwoordelijk verzorgenden (EVV-
ers) van Rinnebeek hebben de training ‘De familie 
in kaart’  gevolgd. Het doel van de training is om de 
medewerker ervan bewust te maken dat een bewoner 
een bepaalde achtergrond, geschiedenis en achterban 
heeft, waarmee je te maken krijgt op het moment 
dat hij of zij in huis komt wonen. Door meer inzicht 
in de sociale netwerken van de bewoners te krijgen 
hoopt men bij Rinnebeek de familie beter te kunnen 
betrekken bij activiteiten. 

De training bestaat uit een aantal onderdelen:
 1. Introductie
 2.  Sociale netwerken en de begrippen, 

convooi, levensloop en familiescript. 
De sociale netwerken van de bewoner kunnen bestaan 
uit familieleden en vrienden, collega’s, kennissen, 
vrienden en buren. De wijze waarop deze verschillende 
groepen betrokken zijn bij de bewoner kan verschillen. 
Na de behandeling van verschillende netwerken wordt 
binnen de training verder ingegaan op “Familiescripts”. 
In een familiescript zijn alle afspraken en verwachtingen 

“Familieparticipatie gaat hier ‘vanzelf’.” 

Tip:
Kijk goed wie in de directe omgeving iets kan 
betekenen voor uw organisatie, zoals bijvoorbeeld 
voor het maken van een nieuwsbrief. U zult zien dat 
er veel mogelijk is met bestaande contacten.

Een voorbeeld van de nieuwsbrief kunt u vinden op 
pagina 51. 

Een voorbeeld van een mailprotocol kunt u vinden 
op pagina 52. 

Meer informatie over de informatiebrochure kunt u 
vinden op pagina 51. 

Meer informatie over de opzet van de familieavond 
kunt u vinden op pagina 52 onder tools.
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vastgelegd van een familie die min of meer in een 
scenario zijn vastgelegd. Het is de wijze waarop een 
familie denkt en handelt.

“Ook Rinnebeek heeft een eigen script. Dus 
ook voor bewoners en hun familie is het in 
eerste instantie best moeilijk om je aan te 
passen en in de gaten te krijgen hoe dat script 
eruit ziet. Je moet eigenlijk samen een nieuw 
script bouwen.”

3. Relatienetwerk in beeld

Met dit instrument worden de relationele patronen 
van de cliënt in beeld gebracht. Hoe zijn de onderlinge 
betrekkingen tussen de familieleden zowel individueel 
als groepsgewijs en de cliënt? Op welke wijze kan het 
relatienetwerk van de cliënt worden versterkt?

4. Genogram

Een genogram is een stamboom met meerdere per-
soonlijke gegevens. Ook belangrijke familiegebeur-
tenissen, sterfgevallen, verhuizingen en verbroken 
contacten kunnen hierin worden opgenomen. Als er 
ernstige geheugenproblemen zijn of als een bewoner 
dat prettig vindt, kan het genogram met een familielid 
gemaakt worden. 

5. Ecogram

Een ecogram laat in één oogopslag de omvang en 
de kwaliteit van het sociale netwerk van de bewoner 
zien. Het verschil tussen een genogram en een 
ecogram is dat een genogram het familienetwerk in 
kaart brengt en het bij een ecogram niet alleen om 
familie gaat, maar ook om andere personen waarmee 
de bewoner een belangrijke persoonlijke verbinding 
heeft zoals vrienden, medebewoners, kennissen, 
collega’s en geestelijk raadslieden. In een ecogram 
zijn ook praktische contacten opgenomen zoals artsen, 
de fysiotherapeut, huishoudelijke of verzorgende 
medewerkers of activiteitenbegeleiders. 

Voor Rinnebeek bleek het ecogram het meest geschikte 
instrument om te gebruiken omdat het ecogram 
het meest ingaat op het recente verleden van de 
bewoner. Rinnebeek zet voortaan het instrument in 
bij kennismakingsgesprekken en om te onderzoeken 
wat de familie allemaal voor de bewoner zou kunnen 
betekenen gedurende het verblijf. Het resultaat wordt 
verwerkt in het zorgleefplan.

Tool: Nieuwsbrief en 
informatiebrochure

Hieronder vindt u een voorbeeld van de eerste pagina 
van de nieuwsbrief. 

Bekijk de volledige nieuwsbrief  
en de informatiebrochure.

Meer informatie over trainingen op het gebied van 
Familieparticipatie kunt u vinden op pagina 54. 

Wilt u zelf een ecogram maken? Op pagina 55 kunt 
u meer informatie vinden. 

Tools gebruikt door: De Bilthuysen, locatie De Rinnebeek
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kaart brengt en het bij een ecogram niet alleen om 
familie gaat, maar ook om andere personen waarmee 
de bewoner een belangrijke persoonlijke verbinding 
heeft zoals vrienden, medebewoners, kennissen, 
collega’s en geestelijk raadslieden. In een ecogram 
zijn ook praktische contacten opgenomen zoals artsen, 
de fysiotherapeut, huishoudelijke of verzorgende 
medewerkers of activiteitenbegeleiders. 

Voor Rinnebeek bleek het ecogram het meest geschikte 
instrument om te gebruiken omdat het ecogram 
het meest ingaat op het recente verleden van de 
bewoner. Rinnebeek zet voortaan het instrument in 
bij kennismakingsgesprekken en om te onderzoeken 
wat de familie allemaal voor de bewoner zou kunnen 
betekenen gedurende het verblijf. Het resultaat wordt 
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Tool: E-mailprotocol

Richtlijn voor het gebruik van e-mail
Stel een richtlijn op voor alle personeelsleden, waarin 
je duidelijk bepaalt wat mag en wat niet mag in het 
gebruik van e-mails. Deze richtlijn kan de volgende 
elementen bevatten:

1.  Stel vast wie gebruik mag maken van e-mail als 
communicatiemiddel

2.  Stel vast voor welke onderwerpen e-mail 
gebruikt mag worden als communicatiemiddel

3.  Stel duidelijk waarvoor e-mail verboden is 
(te uitgebreide informatievoorziening, lange 
persoonlijke gesprekken, gevoelige informatie)

4.  Stel regels op voor het persoonlijk gebruik van 
e-mail. Het is zinloos persoonlijke e-mails te 
verbieden, net zoals je persoonlijke telefoontjes 
niet kan vermijden. Zeg bijvoorbeeld dat de 
werkprestaties er geen moment onder mogen 
lijden. Hetzelfde geldt voor het gebruik van het 
Internet

5.  Bepaal een maximumlimiet van het aantal 
bytes dat een mail mag bevatten, om het 
systeem niet te overbelasten

6.  Verbied bijlagen in bepaalde formaten, zoals 
audio of filmfragmenten

7.  Verduidelijk de stijl waarin zakelijke e-mails 
geschreven moeten worden. 

8.  Bepaal duidelijke regels voor interne memo’s, 
om te vermijden dat het hele bedrijf met 
ongewenste informatie wordt geconfronteerd. 
Zulke memo’s kunnen naar een mailbeheerder 
gestuurd worden, die dan zelf beslist wat naar 
wie gestuurd mag worden

9.  Maak gebruikers bewust van het gevaar van 
virussen, spamming of hacking. Zeg waar 
werknemers terecht kunnen als er problemen 
ontstaan

10. Maak de sancties duidelijk in geval van misbruik
11. Stel een interne verantwoordelijke aan

Tool: Familieavond

Bij Rinnebeek is een familiebijeenkomst georganiseerd. 
Een familiebijeenkomst kan verschillende vormen 
aannemen. Deze tool geeft u handvatten voor 
vormgeven van uw familiebijeenkomst. 

Familiebijeenkomsten
Veel verzorgings- en verpleeghuizen en kleinschalige 
woonvormen organiseren familiebijeenkomsten. Er zijn 
allerlei soorten familiebijeenkomsten. Vorm, inhoud en 
doel verschillen onderling sterk. Soms ook zijn allerlei 
activiteiten voor en door familieleden bedoeld als 
familiebijeenkomsten. Hierna worden de verschillende 
vormen op een rijtje gezet.

We onderscheiden zes typen familiebijeenkomsten die 
ieder een intentie weergeven:
 1) Informeren
 2) activeren
 3) verwerken
 4) raadplegen
 5)  versterken onderlinge band en betrok-

kenheid
 6) dialoog tussen familie en medewerkers

Informeren
Familiebijeenkomsten kunnen het karakter hebben 
van een voorlichtingsbijeenkomst over onderwerpen 
die van belang zijn voor de cliënt en zijn familie zoals 
informatie over de cliëntenraad, de AWBZ-verstrekking, 
over verzorgen, de was of dagactiviteiten.

Activeren
Sommige verzorgings- en verpleeghuizen en 
kleinschalige woonvormen organiseren speciale 
bijeenkomsten, waarbij familieleden, cliënten 
en medewerkers gezamenlijk iets doen. Enkele 
voorbeelden daarvan zijn:
•	 	Schoonmaakdagen:	speciale	dag	om	gezamen-

lijk de voorjaarsschoonmaak te houden.
•	 	Tuindagen:	een	dag	om	de	tuin	op	orde	te	bren-

gen
•	 Gezamenlijke	kerkdienst

Versterken onderlinge band en betrokkenheid
Bijeenkomsten om de onderlinge band en betrokkenheid 
te versterken lijken op de activerende bijeenkomst, maar 
er is wel een verschil: de familieleden worden nu zelf een 
beetje door de medewerkers zoals keukenpersoneel, 
verzorgende medewerkers, activiteitenbegeleiders, 
ingehuurd personeel (muzikanten, theatermensen of 
vrijwilligers) verzorgd. Ideeën zijn een high tea, brunch 
op zondagochtend of toneel, muziek of film. 

Verwerken
Een aantal verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen 
organiseren bijeenkomsten voor familieleden om hen te 
ondersteunen bij de verwerking van de ziekte van hun 
dierbare. Soms in de vorm van gespreksgroepen, soms 
als afdelingsactiviteit en soms als locatieactiviteit. Deze 
bijeenkomsten hebben meestal een tweeledig doel: (1) 
informeren over de ziekte en de gevolgen daarvan bij 
hun dierbare en (2) de familieleden ondersteunen bij 
hun verwerkingsproces. Onderwerpen kunnen zijn:
•	 	Wat	is	dementie?	Welke	vormen	zijn	er?	Hoe	is	

het verloop? Hoe ga ik daar als familielid mee 
om?

•	 Omgaan	met	problematisch	gedrag;
•	 	Omgaan	 met	 de	 achteruitgang	 |	 toenemende	

kwetsbaarheid van mijn familielid;
•	 Sterven	&	afscheid	nemen

Raadplegen
Soms organiseren zorginstellingen bijeenkomsten voor 
familieleden om hen te informeren en vervolgens 
te  raadplegen over bepaalde onderwerpen zoals 
verbouwing of nieuwbouw, het invoeren van kleinschalig 
wonen of het samenspel tussen familie en medewerkers. 
Deze bijeenkomsten kunnen verschillende vormen 
aannemen zoals een open avond, een groepsdiscussie, 
de presentatie van een vooraf gehouden schriftelijke 
enquête.

Dialoog en samenwerking tussen familie en mede-
werkers
Steeds vaker staat in zorginstellingen het samenspel 
tussen familie en medewerkers op het (beleids)
programma. Om daar handen en voeten aan te geven 

organiseren ze bijeenkomsten met speciale werkvormen 
om de dialoog en samenwerking te bevorderen. Hier is 
de dialoog en de samenwerking zelf het onderwerp van 
gesprek. 

Combinaties
Vaak vinden combinaties van bovenstaande voorbeelden 
plaats en soms wisselen ze elkaar af: de ene 
bijeenkomst meer activeren, dan weer verwerken en 
daarna raadplegen en informeren. De familieavond bij 
Rinnebeek bestond uit een combinatie van verwerken, 
informeren en activeren. 

Vilans kan u ondersteunen bij de invulling van de 
familiebijeenkomsten. 
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Tool: E-mailprotocol

Richtlijn voor het gebruik van e-mail
Stel een richtlijn op voor alle personeelsleden, waarin 
je duidelijk bepaalt wat mag en wat niet mag in het 
gebruik van e-mails. Deze richtlijn kan de volgende 
elementen bevatten:

1.  Stel vast wie gebruik mag maken van e-mail als 
communicatiemiddel

2.  Stel vast voor welke onderwerpen e-mail 
gebruikt mag worden als communicatiemiddel

3.  Stel duidelijk waarvoor e-mail verboden is 
(te uitgebreide informatievoorziening, lange 
persoonlijke gesprekken, gevoelige informatie)

4.  Stel regels op voor het persoonlijk gebruik van 
e-mail. Het is zinloos persoonlijke e-mails te 
verbieden, net zoals je persoonlijke telefoontjes 
niet kan vermijden. Zeg bijvoorbeeld dat de 
werkprestaties er geen moment onder mogen 
lijden. Hetzelfde geldt voor het gebruik van het 
Internet

5.  Bepaal een maximumlimiet van het aantal 
bytes dat een mail mag bevatten, om het 
systeem niet te overbelasten

6.  Verbied bijlagen in bepaalde formaten, zoals 
audio of filmfragmenten

7.  Verduidelijk de stijl waarin zakelijke e-mails 
geschreven moeten worden. 

8.  Bepaal duidelijke regels voor interne memo’s, 
om te vermijden dat het hele bedrijf met 
ongewenste informatie wordt geconfronteerd. 
Zulke memo’s kunnen naar een mailbeheerder 
gestuurd worden, die dan zelf beslist wat naar 
wie gestuurd mag worden

9.  Maak gebruikers bewust van het gevaar van 
virussen, spamming of hacking. Zeg waar 
werknemers terecht kunnen als er problemen 
ontstaan

10. Maak de sancties duidelijk in geval van misbruik
11. Stel een interne verantwoordelijke aan

Tool: Familieavond

Bij Rinnebeek is een familiebijeenkomst georganiseerd. 
Een familiebijeenkomst kan verschillende vormen 
aannemen. Deze tool geeft u handvatten voor 
vormgeven van uw familiebijeenkomst. 

Familiebijeenkomsten
Veel verzorgings- en verpleeghuizen en kleinschalige 
woonvormen organiseren familiebijeenkomsten. Er zijn 
allerlei soorten familiebijeenkomsten. Vorm, inhoud en 
doel verschillen onderling sterk. Soms ook zijn allerlei 
activiteiten voor en door familieleden bedoeld als 
familiebijeenkomsten. Hierna worden de verschillende 
vormen op een rijtje gezet.

We onderscheiden zes typen familiebijeenkomsten die 
ieder een intentie weergeven:
 1) Informeren
 2) activeren
 3) verwerken
 4) raadplegen
 5)  versterken onderlinge band en betrok-

kenheid
 6) dialoog tussen familie en medewerkers

Informeren
Familiebijeenkomsten kunnen het karakter hebben 
van een voorlichtingsbijeenkomst over onderwerpen 
die van belang zijn voor de cliënt en zijn familie zoals 
informatie over de cliëntenraad, de AWBZ-verstrekking, 
over verzorgen, de was of dagactiviteiten.

Activeren
Sommige verzorgings- en verpleeghuizen en 
kleinschalige woonvormen organiseren speciale 
bijeenkomsten, waarbij familieleden, cliënten 
en medewerkers gezamenlijk iets doen. Enkele 
voorbeelden daarvan zijn:
•	 	Schoonmaakdagen:	speciale	dag	om	gezamen-

lijk de voorjaarsschoonmaak te houden.
•	 	Tuindagen:	een	dag	om	de	tuin	op	orde	te	bren-

gen
•	 Gezamenlijke	kerkdienst

Versterken onderlinge band en betrokkenheid
Bijeenkomsten om de onderlinge band en betrokkenheid 
te versterken lijken op de activerende bijeenkomst, maar 
er is wel een verschil: de familieleden worden nu zelf een 
beetje door de medewerkers zoals keukenpersoneel, 
verzorgende medewerkers, activiteitenbegeleiders, 
ingehuurd personeel (muzikanten, theatermensen of 
vrijwilligers) verzorgd. Ideeën zijn een high tea, brunch 
op zondagochtend of toneel, muziek of film. 

Verwerken
Een aantal verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen 
organiseren bijeenkomsten voor familieleden om hen te 
ondersteunen bij de verwerking van de ziekte van hun 
dierbare. Soms in de vorm van gespreksgroepen, soms 
als afdelingsactiviteit en soms als locatieactiviteit. Deze 
bijeenkomsten hebben meestal een tweeledig doel: (1) 
informeren over de ziekte en de gevolgen daarvan bij 
hun dierbare en (2) de familieleden ondersteunen bij 
hun verwerkingsproces. Onderwerpen kunnen zijn:
•	 	Wat	is	dementie?	Welke	vormen	zijn	er?	Hoe	is	

het verloop? Hoe ga ik daar als familielid mee 
om?

•	 Omgaan	met	problematisch	gedrag;
•	 	Omgaan	 met	 de	 achteruitgang	 |	 toenemende	

kwetsbaarheid van mijn familielid;
•	 Sterven	&	afscheid	nemen

Raadplegen
Soms organiseren zorginstellingen bijeenkomsten voor 
familieleden om hen te informeren en vervolgens 
te  raadplegen over bepaalde onderwerpen zoals 
verbouwing of nieuwbouw, het invoeren van kleinschalig 
wonen of het samenspel tussen familie en medewerkers. 
Deze bijeenkomsten kunnen verschillende vormen 
aannemen zoals een open avond, een groepsdiscussie, 
de presentatie van een vooraf gehouden schriftelijke 
enquête.

Dialoog en samenwerking tussen familie en mede-
werkers
Steeds vaker staat in zorginstellingen het samenspel 
tussen familie en medewerkers op het (beleids)
programma. Om daar handen en voeten aan te geven 

organiseren ze bijeenkomsten met speciale werkvormen 
om de dialoog en samenwerking te bevorderen. Hier is 
de dialoog en de samenwerking zelf het onderwerp van 
gesprek. 

Combinaties
Vaak vinden combinaties van bovenstaande voorbeelden 
plaats en soms wisselen ze elkaar af: de ene 
bijeenkomst meer activeren, dan weer verwerken en 
daarna raadplegen en informeren. De familieavond bij 
Rinnebeek bestond uit een combinatie van verwerken, 
informeren en activeren. 

Vilans kan u ondersteunen bij de invulling van de 
familiebijeenkomsten. 

5352

http://www.vilans.nl/Pub/Home/Ons-aanbod.html


Tool: Training ‘De familie in kaart’

Training ‘De Familie in kaart’

Voor wie
Direct leidinggevenden, zorgmanagers, afdelings-
hoofden, persoonlijk begeleiders, EVV’ers, maat-
schappelijk werkenden en activiteitenbegeleiders die 
familieparticipatie een warm hart toedragen.

Resultaat
Aan het eind van de training:
•	 	heeft	u	een	inleiding	gehad	op	het	samenspel	

tussen uzelf, de bewoner en diens familie
•	 	kunt	u	het	sociale	netwerk	van	uw	bewoner	op	

verschillende manieren in kaart brengen
•	 	kunt	 u	 uw	 team	 actief	 betrekken	 bij	 familie-

participatie

Inhoud
De training bestaat uit een introductie op het onderwerp 
‘sociale netwerken’. Hierbij besteden we uitgebreid 
aandacht aan de volgende onderwerpen:
•	 	gedeelde	 zorg,	 samenspel	 en	 omgaan	 met	

veranderingen 
•	 familieculturen	en	soorten	netwerken
•	 het	sociale	netwerk	in	kaart	brengen

Na deze inleiding gaan we aan de slag met de volgende 
onderwerpen:
•	 	Hoe	 vullen	 we	 samen	 met	 de	 bewoner	 een	

Netwerkkaart in? 
•	 	Op	welke	wijze	brengen	we	de	stamboom	van	

een bewoner in kaart? 
•	 	Hoe	bepalen	we	de	omvang	en	 kwaliteit	 van	

het sociale netwerk van de bewoner? 
•	 	Hoe	 zorgt	 u	 ervoor	 dat	 bij	 uw	 organisatie	

structureel aandacht is voor het sociale netwerk 
van de bewoner?

Meer informatie
Meer informatie over deze training en andere trainingen 
van Vilans vindt u op: www.vilans.nl/trainingen

Tool: Het maken van een ecogram

Bij Rinnebeek heeft men er voor gekozen om te gaan 
werken met het ecogram. In deze tool wordt uitgelegd 
hoe u een ecogram maakt. 

Ecogram maken: het sociale netwerk in kaart
Als een cliënt (bewoner)verhuist naar een kleinschalige 
woonvoorziening, dan neemt hij of zij afscheid van het 
vertrouwde huis, veel van het meubilair en van allerlei 
persoonlijke spullen. De bewoner kan wel zoveel  
mogelijk  van zijn/haar vertrouwde omgeving mee 
nemen. We hopen in ieder geval dat alle dierbaren die 
de bewoner in dat vertrouwde huis hebben omringd, 
zich in de nieuwe omgeving welkom voelen. Het gaat 
om de familie en vrienden. Maar niet alleen zij, ook 
de bekenden, vrienden en familieleden die misschien 
wat verder weg staan maar waarmee de bewoner wel 
een band heeft. We denken dan aan de kleinkinderen, 
buurtgenoten, leden van de kerk, het koor of de clubs 
waaraan uw familielid deelnam. Om dit netwerk in 
kaart te brengen, kunnen medewerkers het ecogram 
gebruiken. Hieronder volgt een toelichting op dit 
instrument.

Met een ecogram brengen we de belangrijke sociale 
contacten van de bewoner in kaart. Het ecogram houdt 
rekening met verschillende leefgebieden. Het is als een 
röntgenfoto van het sociaal netwerk. Een ecogram is 
een schema van het sociaal netwerk van de bewoner. 
Bij een ecogram gaat het niet alleen om familie, maar 
ook om niet-familieleden waarmee de bewoner een 
belangrijke persoonlijke verbinding heeft zoals vrienden, 
medebewoners, oude kennissen en collega’s, geestelijk 
raadslieden. In een ecogram zijn ook meer ‘zakelijke’ 
contacten opgenomen zoals artsen, de fysiotherapeut, 
huishoudelijke of verzorgende medewerkers of de 
activiteitenbegeleidster. Een ecogram laat in één 
oogopslag de omvang en de kwaliteit van het netwerk 
van de bewoner zien.

Een ecogram heeft de vorm van een ster. We tekenen 
een cirkel in het hart van het schema. Daarin staat de 
naam van de bewoner. Vervolgens maken we rondom 
deze cirkel allerlei rondjes. De rondjes staan voor de 

persoonlijke contacten van de bewoner. Meestal gaat 
het om een aantal vaste gegevens:

1)  Gezin van herkomst (G). In een kleinschalige 
woonvorm gaat het dan meestal om broers en 
zusters.

2)  Overige familieleden (F). Dit zijn (klein-)kin-
deren, zwagers, schoonzussen, neven en 
nichten.

3)  Vrienden (V). Het contact is van persoonlijke en 
emotionele aard en kan een belangrijke steun 
zijn.

4)  Oude buren, collega’s en kennissen (K). Het 
contact is van sociale aard en doorgaans wat 
vormelijker.

5)  Buren (B). Meestal zijn dat gang- of huis-
kamergenoten waarmee men een band ervaart.

6)  Medebewoners (M). Dit zijn de contacten die 
een bewoner heeft in het restaurant of tijdens 
de

7) activiteiten.
8)  Raadslieden (R). De pastoor, de dominee of een 

Humanistisch raadsman.
9) Zorgverleners (Z).

De cirkels worden via een lijn verbonden met het 
hart. Er zijn drie soorten lijnen. Een dikke lijn voor 
de ondersteunende relatie. Een stippellijn voor een 
neutraal contact en een stippellijn wanneer de relatie 
gespannen is. Elke lijn is ook met een pijl gericht: van de 
bewoner naar de ander, van de ander naar de bewoner 
en wederzijds (twee pijlen). De aard van de verbinding 
wordt met een letter aangeduid. Een P-lijn staat voor 
‘praktische steun’. Een G-lijn betekent ‘gezelschap’. Een 
A-lijn staat voor advies en uitwisselen van informatie en 
een E-lijn zegt dat er emotionele steun gegeven wordt.

Voorbeeldvragen bij het maken van een ecogram
	 •	Met	wie	praat	u	als	u	het	moeilijk	hebt?
	 •	Welke	rol	speelt	deze	persoon	in	uw	leven?
	 •	Met	wie	gaat	u	(weleens)	naar	buiten?
	 •	Hoe	is	het	contact	met	familieleden?
	 •	Bij	wie	gaat	u	wel	eens	op	bezoek?
	 •		Correspondeert	 (brieven,	 ansichtkaarten,	 fax,	

e-mail) u? En met wie is dat?
	 •	Gaat	u	wel	eens	uit	logeren	en	bij	wie?

Een voorbeeld van een ecogram: Ecogram van Jan de 
Vries
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Tool: Training ‘De familie in kaart’

Training ‘De Familie in kaart’

Voor wie
Direct leidinggevenden, zorgmanagers, afdelings-
hoofden, persoonlijk begeleiders, EVV’ers, maat-
schappelijk werkenden en activiteitenbegeleiders die 
familieparticipatie een warm hart toedragen.

Resultaat
Aan het eind van de training:
•	 	heeft	u	een	inleiding	gehad	op	het	samenspel	

tussen uzelf, de bewoner en diens familie
•	 	kunt	u	het	sociale	netwerk	van	uw	bewoner	op	

verschillende manieren in kaart brengen
•	 	kunt	 u	 uw	 team	 actief	 betrekken	 bij	 familie-

participatie

Inhoud
De training bestaat uit een introductie op het onderwerp 
‘sociale netwerken’. Hierbij besteden we uitgebreid 
aandacht aan de volgende onderwerpen:
•	 	gedeelde	 zorg,	 samenspel	 en	 omgaan	 met	

veranderingen 
•	 familieculturen	en	soorten	netwerken
•	 het	sociale	netwerk	in	kaart	brengen

Na deze inleiding gaan we aan de slag met de volgende 
onderwerpen:
•	 	Hoe	 vullen	 we	 samen	 met	 de	 bewoner	 een	

Netwerkkaart in? 
•	 	Op	welke	wijze	brengen	we	de	stamboom	van	

een bewoner in kaart? 
•	 	Hoe	bepalen	we	de	omvang	en	 kwaliteit	 van	

het sociale netwerk van de bewoner? 
•	 	Hoe	 zorgt	 u	 ervoor	 dat	 bij	 uw	 organisatie	

structureel aandacht is voor het sociale netwerk 
van de bewoner?

Meer informatie
Meer informatie over deze training en andere trainingen 
van Vilans vindt u op: www.vilans.nl/trainingen

Tool: Het maken van een ecogram

Bij Rinnebeek heeft men er voor gekozen om te gaan 
werken met het ecogram. In deze tool wordt uitgelegd 
hoe u een ecogram maakt. 

Ecogram maken: het sociale netwerk in kaart
Als een cliënt (bewoner)verhuist naar een kleinschalige 
woonvoorziening, dan neemt hij of zij afscheid van het 
vertrouwde huis, veel van het meubilair en van allerlei 
persoonlijke spullen. De bewoner kan wel zoveel  
mogelijk  van zijn/haar vertrouwde omgeving mee 
nemen. We hopen in ieder geval dat alle dierbaren die 
de bewoner in dat vertrouwde huis hebben omringd, 
zich in de nieuwe omgeving welkom voelen. Het gaat 
om de familie en vrienden. Maar niet alleen zij, ook 
de bekenden, vrienden en familieleden die misschien 
wat verder weg staan maar waarmee de bewoner wel 
een band heeft. We denken dan aan de kleinkinderen, 
buurtgenoten, leden van de kerk, het koor of de clubs 
waaraan uw familielid deelnam. Om dit netwerk in 
kaart te brengen, kunnen medewerkers het ecogram 
gebruiken. Hieronder volgt een toelichting op dit 
instrument.

Met een ecogram brengen we de belangrijke sociale 
contacten van de bewoner in kaart. Het ecogram houdt 
rekening met verschillende leefgebieden. Het is als een 
röntgenfoto van het sociaal netwerk. Een ecogram is 
een schema van het sociaal netwerk van de bewoner. 
Bij een ecogram gaat het niet alleen om familie, maar 
ook om niet-familieleden waarmee de bewoner een 
belangrijke persoonlijke verbinding heeft zoals vrienden, 
medebewoners, oude kennissen en collega’s, geestelijk 
raadslieden. In een ecogram zijn ook meer ‘zakelijke’ 
contacten opgenomen zoals artsen, de fysiotherapeut, 
huishoudelijke of verzorgende medewerkers of de 
activiteitenbegeleidster. Een ecogram laat in één 
oogopslag de omvang en de kwaliteit van het netwerk 
van de bewoner zien.

Een ecogram heeft de vorm van een ster. We tekenen 
een cirkel in het hart van het schema. Daarin staat de 
naam van de bewoner. Vervolgens maken we rondom 
deze cirkel allerlei rondjes. De rondjes staan voor de 

persoonlijke contacten van de bewoner. Meestal gaat 
het om een aantal vaste gegevens:

1)  Gezin van herkomst (G). In een kleinschalige 
woonvorm gaat het dan meestal om broers en 
zusters.

2)  Overige familieleden (F). Dit zijn (klein-)kin-
deren, zwagers, schoonzussen, neven en 
nichten.

3)  Vrienden (V). Het contact is van persoonlijke en 
emotionele aard en kan een belangrijke steun 
zijn.

4)  Oude buren, collega’s en kennissen (K). Het 
contact is van sociale aard en doorgaans wat 
vormelijker.

5)  Buren (B). Meestal zijn dat gang- of huis-
kamergenoten waarmee men een band ervaart.

6)  Medebewoners (M). Dit zijn de contacten die 
een bewoner heeft in het restaurant of tijdens 
de

7) activiteiten.
8)  Raadslieden (R). De pastoor, de dominee of een 

Humanistisch raadsman.
9) Zorgverleners (Z).

De cirkels worden via een lijn verbonden met het 
hart. Er zijn drie soorten lijnen. Een dikke lijn voor 
de ondersteunende relatie. Een stippellijn voor een 
neutraal contact en een stippellijn wanneer de relatie 
gespannen is. Elke lijn is ook met een pijl gericht: van de 
bewoner naar de ander, van de ander naar de bewoner 
en wederzijds (twee pijlen). De aard van de verbinding 
wordt met een letter aangeduid. Een P-lijn staat voor 
‘praktische steun’. Een G-lijn betekent ‘gezelschap’. Een 
A-lijn staat voor advies en uitwisselen van informatie en 
een E-lijn zegt dat er emotionele steun gegeven wordt.

Voorbeeldvragen bij het maken van een ecogram
	 •	Met	wie	praat	u	als	u	het	moeilijk	hebt?
	 •	Welke	rol	speelt	deze	persoon	in	uw	leven?
	 •	Met	wie	gaat	u	(weleens)	naar	buiten?
	 •	Hoe	is	het	contact	met	familieleden?
	 •	Bij	wie	gaat	u	wel	eens	op	bezoek?
	 •		Correspondeert	 (brieven,	 ansichtkaarten,	 fax,	

e-mail) u? En met wie is dat?
	 •	Gaat	u	wel	eens	uit	logeren	en	bij	wie?

Een voorbeeld van een ecogram: Ecogram van Jan de 
Vries
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Wat u nog meer zou kunnen gebruiken:

Er zijn diverse producten, instrumenten en 
methodieken verzameld en ontwikkeld voor 
betrokkenheid van mantelzorgers en familie bij 
kleinschalige woonvormen. Hieronder zetten we ze 
voor u op een rij.  Wellicht zit er iets bij dat past bij 
uw organisatie en waar u graag mee aan de slag wilt. 

Impulspakket
Zorgverleners, managers, bestuurders en adviesbureaus 
hebben veel en goed materiaal ontwikkeld om het 
samenspel te verbeteren en te borgen. Die materialen 
zijn te vinden in het Impulspakket dat is ontwikkeld en 
samengesteld door het Expertisecentrum Mantelzorg 
(EM). Ze dragen bij aan een beter samenspel tussen 
mantelzorgers, familie en andere bekenden uit het 
sociale netwerk van de cliënt en zorgverleners.  Het 
pakket bestaat uit verschillende onderdelen, waarvan 
de informatie digitaal te vinden en gratis (per onderdeel 
en als geheel) te downloaden is op de website van het 
EM. Het pakket is ook te bestellen inclusief een cd-rom 
met de materialen. Het Impulspakket bestaat uit de 
volgende onderdelen:
•	 Literatuur	
•	 Voorwaarden	management	
•	 Samenwerken	
•	 Ondersteunen	
•	 Faciliteren	
•	 Afstemmen	
•	 Impulspakket	Samenspel	
•	 Tips	voor	mantelzorgers	(Mezzo,	2010)	
 
Download het impulspakket.

Vilans heeft voor de pilotorganisaties alle materialen 
van het pakket en nieuwe materialen en onderzoeken 
bij elkaar gezet per onderdeel van de Samenspelscan. 
Op die manier kan de organisatie gemakkelijk een 
keuze maken welke middelen ze wil inzetten om de 
resultaten van de scan te verbeteren. Zie het hoofdstuk 
Samenspel als vertrekpunt voor meer informatie. 

Een overzicht met instrumenten behorend bij de 
Samenspelscan kunt vinden via de digitale versie van 
Een Sterke Band op de website van Vilans. 

Over dementie
Als u familie tips wilt geven over hoe zij om kunnen  
gaan met  hun naaste met dementie kunnen de 
volgende websites wellicht interessant zijn:
-  www.alzheimer-nederland.nl/nformatie/

praktische-informatie/omgaan-met-dementie.aspx
- www.hadikhetmaargeweten.nl/ 
- www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl/
- www.platformkleinschaligwonen.nl/index.php 

Over Digitale communicatie
Goede communicatie met de familie draagt bij aan 
betere zorg. Er komt veel bij kijken om die communicatie 
goed te laten verlopen. Familieleden willen ervan 
uit kunnen gaan, dat medewerkers contact met hen 
opnemen als er iets met hun naaste is gebeurd, of gaat 
gebeuren. Hierbij is niet alleen informatie over de zorg 
van belang, maar ook sfeerberichten zoals ‘Uw moeder 
heeft een fijne zangmiddag gehad’. Persoonlijk contact 
met de familie is heel belangrijk en nodig als het gaat 
om urgente zaken. Maar er is en kan meer. Via goede 
communicatie bouw je een persoonlijke relatie op, 
waarbij de familie zich welkom en betrokken voelt en 
beroepskrachten begrip en waardering ondervinden. 
Goede communicatie is de opmaat voor goed contact 
en een prettige samenwerking.

Traditionele communicatie
Persoonlijk contact met de familie is heel belangrijk 
en nodig als het om urgente zaken gaat. Voordeel is 
dat je elkaar ziet, je snel iets toe kunt lichten als het 
niet duidelijk is en je even de tijd voor elkaar hebt. Een 
persoonlijk gesprek is echter niet altijd mogelijk. Bellen 
is een goed tweede communicatiemiddel en biedt ook 
voordelen: je kunt meteen tot een afspraak of besluit 
komen. Ook bellen heeft nadelen het kost veel tijd, de 
familie is overdag slecht bereikbaar en als de familie 
aan het einde van de middag belt, is het spitsuur in de 
zorg. Met andere woorden: traditionele communicatie 
is niet altijd mogelijk, is weinig flexibel en kost vaak 
veel tijd. 
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is Nederland in Europa koploper wat betreft toegang 
tot internet:  93 procent van de Nederlanders kan 
thuis op internet. Communiceren staat bovenaan het 
lijstje met activiteiten van internetgebruikers. Vooral 
het gebruik van e-mail is in hoge mate ingeburgerd. 
De computer en internet worden niet alleen meer 
gebruikt door jongeren. Ook ouderen beginnen het 
medium enthousiast te ontdekken. Van de 55-plussers 
maakt bijna de helft gebruik van internet. Voor 
zorgorganisaties biedt dit kansen om met familieleden 
digitaal te communiceren als éxtra mogelijkheid naast 
het persoonlijk contact. 
Het voordeel van digitale communicatie is dat de 
beroepskracht op het moment dat het hem of haar zelf 
past een bericht kan sturen, dat ook leuke berichten 
aan bod komen en dat de familie kan reageren op 
een eigen gewenst moment. Ook praktische zaken 
zijn efficiënt te regelen. Digitale communicatie levert 
tijdswinst op, is flexibel en heeft een groter bereik. De 
hele familie is gelijk op de hoogte zonder dat de 1e 
contactpersoon alles steeds hoeft door te bellen en met 
één druk op de knop kan de organisatie een algemeen 
bericht, uitnodiging of nieuwsbrief versturen naar 
meerdere families tegelijk. 

Aanbieders van digitale communicatie
Er is (stand van zaken 2011) een aantal aanbieders, 
die digitale communicatie tussen beroepskrachten en 
familieleden in een beveiligde omgeving via internet 
aanbiedt:
•	 Familienet	(voorheen	CC-net)
•	 Zorgsite
•	 Helpjemee
•	 Wieziet
•	 Caren

Voor meer informatie: 
Lees meer over digitaal communiceren met de familie.

Stappenplan
Indien u aan de slag wilt gaan met digitale communicatie 
bieden de volgende stappen u houvast:

-  Inventariseer de mogelijkheden van verschil-
lende digitale communicatievormen. Let daar-

bij op de functionaliteiten die de systemen te 
bieden hebben in relatie tot wat u wilt bereiken 
met deze vorm van communicatie. 

- Maak een keuze uit een van de aanbieders.
-  Informeer medewerkers in een vroeg stadium 

over de plannen rond digitale communicatie 
met familie.

-  Betrek familieleden en cliënten bij de plannen 
en invoering.

-  Maak een plan van aanpak, waarbij u klein be-
gint en het geleidelijk uitbreidt. Laat bijvoor-
beeld jongere medewerkers die bekend zijn 
met social media ermee beginnen.

-  Bespreek met elkaar wat makkelijk en snel 
digitaal gecommuniceerd kan worden en wat 
beter mondeling besproken kan worden. 

- Ga aan de slag.
-  Agendeer het regelmatig, zeker in de begin-

fase, in het teamoverleg om te vragen hoe het 
werken met digitale communicatie verloopt, 
om onderling ervaringen en tips uit te wisselen 
en het enthousiasme vast te houden. Kijk ook 
naar de effecten.

-  Veranker de werkwijze door bijvoorbeeld bij de 
intake de familie te vragen of ze internet heb-
ben en of ze gebruik willen maken van digitale 
communicatie (folder meegeven).

Adviestrajecten en workshops 
Vilans adviseert zorgorganisaties over de diverse 
systemen, de randvoorwaarden, helpt bij het maken 
van een plan van aanpak en biedt begeleiding bij de 
implementatie. Vilans verzorgt ook workshops  in-
company en open inschrijving trainingen op het gebied 
van digitale communicatie met de familie.
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Over competente medewerkers
In 2010 is het project Competente Medewerkers van 
start gegaan. Dit is een project van de provincie Ut-
recht. Het project wordt uitgevoerd door de Regiegroep 
Competente Medewerkers, bestaand  uit  tien zorgaan-
bieders uit de provincie Utrecht. De Regiegroep  heeft 
verschillende producten ontwikkeld met als doel  de 
competenties van zorgmedewerkers in kleinschalige 
woonvormen te beschrijven en in lespakketten vorm 
te geven.

Producten
-  Processtudie Randvoorwaarden 

Competente medewerkers in Kleinschalige 
woonvoorzieningen voor mensen met 
dementie. 

  De centrale vraagstelling in deze studie luidt 
als volgt:  Binnen welke omstandigheden 
kunnen competente medewerkers binnen 
woonvoorzieningen zo goed mogelijk hun 
verworven competenties benutten?

“Een succesvolle medewerker ziet familie als 
onderdeel van de bewonersgroep. Actieve 
familie is een belangrijke succesfactor 
voor het succes van kleinschalig wonen. In 
familieparticipatie speelt de verzorgende een 
heel belangrijke rol. Lukt het de verzorgende 
om de familie zich “thuis” te laten voelen of 
blijft familie zich op visite voelen? Succesvolle 
verzorgenden slagen erin dit “ik ben op visite” 
gevoel te voorkomen.’’ – uit de processtudie.

Bekijk de Processtudie Randvoorwaarden.

-  Competentielijst medewerker Kleinschalig Wo-
nen voor mensen met dementie. 

  Dit zijn aanvullende competenties behorend bij 
een gediplomeerd functieniveau.

Bekijk de competentielijst.

-  Lesprogramma en reader Kleinschalig wonen 
voor mensen met dementie

  Doel van dit lesprogramma is om de 
benodigde competenties voor medewerkers 
van kleinschalig wonen voor mensen met 
dementie structureel te integreren in de 
beroepsopleidingen zorg en welzijn. Het 
lesprogramma bestaat uit  negen workshops / 
thema’s waaronder Familieparticipatie.

  Opleidingen: Verzorgende –IG, Verpleegkunde, 
Maatschappelijke Zorg.  Bij dit lesprogramma 
hoort ook een reader. 

Voorbeeld uit de competentielijst
Competentie: Participeren

Een competente medewerker
-  Schept voorwaarden zodat de familie/ 

naasten een betekenisvolle relatie 
kunnen (blijven) vervullen in het leven 
van de cliënt en met de cliënt plezierige 
dingen kunnen (blijven) doen;

-  Schept een woonleefklimaat waarin de 
familie/ naasten zich welkom voelen;

-  Heeft begrip voor verwachtingen en 
behoeften van familie/naasten en sluit 
daarbij aan; 

-  Luistert actief en aandachtig naar wat zij 
te zeggen hebben en doet moeite om de 
gevoelens van de ander te begrijpen;

-  Weet familieleden/ naasten te betrekken 
bij vragen, dilemma’s, mogelijkheden en 
beslissingen in de zorg en het welzijn van 
de cliënt;

-  Maakt gebruik van de 
ervaringsdeskundigheid van 
familieleden/ naasten om de cliënt te 
kennen en begrijpen;

-  Sluit in omgangsvormen en taal aan op 
de ander.
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Bekijk het lesprogramma 
en de reader.

-  Huising Spelkaarten; Zo werkt Kleinschalig 
Wonen 

  Het spel bestaat uit kaartjes met daarop 
allerlei vragen, dilemma’s en foto’s. Deze gaan 
over dingen die je tegen kunt komen in het 
werken in kleinschalige woonvormen voor 
mensen met dementie. De kaartjes maken het 
gemakkelijk om daarover in gesprek te gaan 
met familie, een collega, leidinggevende of op 

school. Alle zorgorganisaties met kleinschalige 
woonvormen in de provincie Utrecht hebben 
exemplaren van het kaartspel ontvangen voor 
hun verschillende locaties.

Bekijk de handleiding
van het spel en de spelkaarten.
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Verantwoording
De provincie Utrecht wil met het stimulerings-
programma Kleinschalig wonen voor mensen met 
dementie 2008-2011 een stimulans bieden aan 
de totstandkoming van meer kleinschalige woon-
zorgvoorzieningen voor mensen met dementie. Dit 
programma moet, naast een toename van het aantal 
voorzieningen, ook leiden tot een kwaliteitsimpuls. 
In het project Mantelzorg voor mensen met 
dementie in kleinschalige woonvormen ligt de 
focus op (1) de ondersteuning van mantelzorgers, 
(2) de samenwerking tussen zorgmedewerkers, 
mantelzorgers en familie en (3) de vanzelfsprekende 
relatie tussen zorg en welzijn, een van de peilers van 
kleinschalig wonen voor ouderen met dementie. 

In 2009 heeft Vilans het onderzoeksproject Mantelzorg 
voor mensen met dementie in kleinschalige 
woonvormen uitgevoerd5. 
Bekijk het rapport van dit onderzoeksproject. 
Via interviews zijn behoeften en knelpunten verkend 
bij zowel mantelzorgers, zorgmedewerkers als 
management verbonden aan verschillende varianten 
van kleinschalige woonvormen in Utrecht. In een 
werkconferentie zijn vervolgens kennis en inzichten 
gedeeld met het werkveld en dit heeft geleid tot de 
formulering van een aantal doelen voor de praktijk:

1.  Bevorderen van betrokkenheid van en 
ondersteuning aan de centrale mantelzorger 

2.  Versterking van de betrokkenheid van het 
familienetwerk

3.  Meer welzijnsactiviteiten en welzijnsactiviteiten 
op maat voor de bewoner

4.  Verhoging van de inzet van vrijwilligers 
(waaronder de buurt) in de kleinschalige 
woonvorm

5. Visie, het welbevinden van bewoners.

Op basis van de uitkomsten van de eerste fase van 
het project Mantelzorg voor mensen met dementie in 
kleinschalige woonvormen, is in 2010 een tweede fase 
van start gegaan. In de tweede fase van het project zijn 
bij vier pilotorganisaties deze doelen geïmplementeerd, 
getoetst en verdiept. Daarbij is primair ingezet op de 
betrokkenheid en ondersteuning van mantelzorgers en 
familie. Deze toolkit is het resultaat van deze tweede 
fase van het project. 

Centrale begrippen 
In het project en deze toolkit staan de begrippen 
dementie, kleinschalige wooneenheden en 
mantelzorgers centraal. Hierna wordt toegelicht wat 
onder deze begrippen wordt verstaan. 

Dementie
Dementie is een complex van symptomen die leiden 
tot een voortschrijdende achteruitgang van het 
functioneren van de hersenen (Gezondheidsraad, 2002). 
Dit leidt tot uit geheugenstoornissen in combinatie met 
een of meer andere cognitieve stoornissen, zoals: 
•	 	stoornissen	in	het	begrijpen	of	produceren	van	

taal;
•	 in	het	herkennen	van	objecten;
•	 	in	het	uitvoeren	van	dagelijkse	handelingen	als	

aankleden;
•	 in	oriëntatie	en	tijdsbesef.

Deze stoornissen hebben duidelijk een negatieve 
invloed op het dagelijks functioneren. 

Veel voorkomende vormen van dementie zijn de 
ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie. De ziekte 
van Alzheimer is een hersenaandoening, waarbij 
bepaalde hersencellen verloren gaan. In de loop van 
de tijd ontstaan er steeds meer cognitieve stoornissen. 
Vasculaire dementie wordt veroorzaakt door meerdere 
infarcten in de hersenen. 

De kans op dementie is sterk gerelateerd aan leeftijd, 
het merendeel van de mensen met dementie is ouder 
dan 75 jaar. Het dementeringsproces verloopt vrij 
geleidelijk en voltrekt zich over meerdere jaren.  De 
levensverwachting van oudere mensen met dementie 
is duidelijk korter dan die van leeftijdgenoten die 
gevrijwaard zijn van deze aandoening. Het vroegtijdige 
overlijden is het gevolg van een ernstige mate van 
algehele fysieke verzwakking, hart- en vaatziekten en 
longontsteking (Gezondheidsraad, 2002). 
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Kleinschalige woonvormen
Kleinschalige woonvormen zijn een vorm van wonen 
waarbij mensen, die in meerdere of mindere mate 
begeleiding en zorg nodig hebben, zo zelfstandig 
mogelijk wonen in een huis in de wijk in plaats van 
in een instelling of ook wel in kleinschalig ingerichte 
groepswoningen binnen verpleeghuizen. De bewoners 
voeren in een kleine groep (maximaal acht mensen) 
een huishouding, waarbij ieder een eigen kamer 
heeft en er gemeenschappelijke ruimten zijn. In de 
verblijfsvoorziening wordt 24 uur per dag begeleiding, 
zorg en toezicht geboden. 

Om duidelijkheid te bieden met betrekking tot het 
concept genormaliseerd kleinschalig wonen heeft 
het Trimbos Instituut de bepalende kenmerken 
geïnventariseerd (Te Boekhorst et al., 2007). Er wordt 
gesproken van kleinschalig wonen wanneer:
•	 	een	groep	van	6	tot	8	bewoners	een	eigen	hu-

ishouden vormt en leeft volgens het gezins-
model;

•	 	wonen	tot	aan	het	overlijden,	geen	overplaat-
sing, men verblijft in een woongroep van op-
name tot aan overlijden;

•	 geen	dwang,	geen	gesloten	deuren;
•	 	medewerkers	 integraal	 onderdeel	 uitmaken	

van het huishouden;
•	 	de	woonvorm	herkenbaar	 is	 als	 normaal	 huis	

met voordeur, brievenbus, wasmachine enzo-
voort;

•	 	de	bewoner	de	inrichting	van	het	dagelijks	le-
ven zelf kan bepalen;

•	 	er	activiteiten	plaatsvinden	die	ook	in	een	nor-
maal huishouden gebeuren (koken, zelf de was 
doen, schoonmaken, boodschappen doen);

•	 	een	bewoner	een	eigen	woonplek	heeft	en	de	
inrichting hiervan zelf kan bepalen (eigen meu-
bels);

•	 	er	een	belangrijke	rol	weggelegd	is	voor	man-
telzorgers en vrijwilligers. 

Niet elke woonvorm voldoet volledig aan de kenmerken. 
Soms wordt er (nog) niet zelf gekookt of zijn deuren 
wel afgesloten. Ook de groepsgrootte kan variëren; we 
zien in de praktijk ook groepen van 10-12 personen.  

Er zijn ruwweg vier varianten van kleinschalige 
woonvormen te onderscheiden:
1.  Woningen gekoppeld aan de moederlocatie 

(verpleeghuis); de kleinschalige woonvorm is 
ingericht als een afdeling of vleugel van een 
verpleeghuis.

2.  Woningen gekoppeld aan een andere zorgvoor-
ziening; de kleinschalige woonvorm maakt deel 
uit van een complex van zorgvoorzieningen en 
is bijvoorbeeld gelegen in de directe nabijheid 
van verzorgingshuisappartementen.

3.  Stand alone op terrein van de moederlocatie; 
de kleinschalige woonvorm is een apart ge-
bouw met een

  eigen identiteit, maar staat wel op het terrein 
van de moederlocatie (het verpleeghuis).

4.  Stand alone (clusters) in de wijk; de klein-
schalige woonvorm is een gewoon huis gelegen 
in een wijk. Het gaat om nieuwbouw of een 
bestaand huis dat is ingericht met aparte zit/
slaapkamers en gemeenschappelijke ruimten. 
In de praktijk zien we ook vormen waarin wo-
ningen geclusterd zijn: bijvoorbeeld 4 wonin-
gen voor 6 personen met elkaar verbonden via 
gangen en trappen/lift. Het gebouw heeft nog 
steeds de uitstraling van een huis 

 (www.centrumkleinschaligwonen.nl).

Mantelzorgers
Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een 
hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een 
hulpbehoevende door één of meerdere leden van 
diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct 
voortvloeit uit de sociale relatie (Nationale Raad voor 
de Volksgezondheid).

Mantelzorgers zijn in de meeste gevallen familieleden 
(partners of klein/kinderen), maar dat hoeft niet altijd 
zo te zijn. Het kunnen ook bekenden uit het sociale 
netwerk zijn zoals bijvoorbeeld buren of vrienden. De 
zorgorganisatie onderhoudt contact met de centrale 
mantelzorger. In de meeste gevallen is dat degene die 
het meest intensief betrokken is bij de bewoner. Maar 
ook dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Familieleden/
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bekenden kunnen afspreken dat juist een ander het 
contact (tijdelijk) overneemt bijvoorbeeld om de druk 
op de mantelzorger te verminderen. Zo kan dus een 
dochter of zoon contactpersoon zijn, in plaats van de 
partner van de bewoner. 

Veel mensen geven mantelzorg omdat zij dit 
vanzelfsprekend vinden. Daarnaast spelen liefde 
en genegenheid voor de hulpbehoevende een 
belangrijke rol. Mantelzorgers bieden bijna allemaal 
emotionele steun, begeleiding en houden toezicht 
op de hulpbehoevende. Meer dan een kwart van 
de mantelzorgers in Nederland  geeft persoonlijke 
verzorging of neemt verpleegkundige taken op zich. Dit 
gaat uiteraard met name om mantelzorgers waarvan 
de naaste zich (nog) niet in een instelling bevindt (SCP, 
2009). 

In dit project bedoelen wij met  ‘betrokkenheid’ dat er 
sprake moet zijn van inspanningen van zowel van de 
kant van mantelzorgers, familieleden en bekenden als 
van de kant van de organisatie en medewerkers om 
gezamenlijk bij te dragen aan het welbevinden van de 
bewoners. 

De mate van betrokkenheid vanuit het informele 
netwerk verschilt van persoon tot persoon. Een aantal 
factoren is van invloed op de mate van betrokkenheid. 
Dit zijn factoren als:
   1. de relatie met de bewoner;
 2.  de onderlinge verhoudingen in de 

familie;
 3.  mogelijkheden en bereidheid tot 

tijdsinvestering;
 4.  de beeldvorming over de rol van de 

organisatie;
 5.  de omgang met medewerkers van de 

organisatie.

Om de betrokkenheid van mantelzorgers te kunnen 
vergroten, is het voor een zorgorganisatie van belang 
na te gaan welke factoren hierop van invloed kunnen 
zijn.
 
In het project stond het vergroten van de betrokkenheid 
van mantelzorgers in kleinschalige wooneenheden 
centraal. Met deze toolkit hopen we u een aantal 
praktische handvatten te hebben geboden om de 
familiebetrokkenheid binnen uw zorgorganisatie verder 
te vergroten. 
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Uitvoering 

Provincie Utrecht

De provincie vindt het belangrijk dat iedereen met 
plezier in de regio woont. Bijzondere aandacht gaat 
hierbij uit naar patiënten met dementie. De komende 
jaren stijgt het aantal dementerenden enorm. Juist 
deze groep heeft behoefte aan een vertrouwde en 
overzichtelijke omgeving met genoeg eigen ruimte: 
een leven als thuis. Hiervoor heeft de provincie het 
stimuleringsprogramma kleinschalig wonen voor 
mensen met dementie ontwikkeld. De provincie Utrecht 
wil met het Stimuleringsprogramma Kleinschalig wonen 
voor mensen met dementie 2008-2011 een stimulans 
bieden aan de totstandkoming van meer kleinschalige 
woon-zorgvoorzieningen voor mensen met dementie. 
Dit programma moet, naast een toename van het aantal 
voorzieningen, ook leiden tot een kwaliteitsimpuls.

Vilans

Vilans is hét kennisinstituut voor de langdurende zorg 
gevestigd in Utrecht. Vilans heeft als kenniscentrum 
veel praktijkgerichte expertise op de thema’s dementie, 
informele zorg en kleinschalig wonen. Vilans was tevens 
uitvoerder van fase 1 van het project ‘Mantelzorg voor 
mensen met dementie in kleinschalige woonvormen’ 
in opdracht van de provincie Utrecht. Daarnaast is veel 
ervaring opgedaan met de Verbetermethodiek in talloze 
zorg-voor-beter trajecten. De kennis is toegankelijk 
gemaakt via publicaties en de website van Vilans.

Kennispraktijk 

Kennispraktijk is een onderzoeks- en adviesbureau 
voor sport, onderwijs en gezondheid en gevestigd in 
Nijmegen, Zwolle en Amsterdam. Kennispraktijk heeft 
de afgelopen jaren tal van (pilot)onderzoek uitgevoerd 
binnen de sectoren sport, onderwijs en gezondheid. 
Veel van deze onderzoeken hebben geleid tot een 
methodiek/aanpak. De kennis is toegankelijk via 
publicaties in vakbladen en methodieken.
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ervaring opgedaan met de Verbetermethodiek in talloze 
zorg-voor-beter trajecten. De kennis is toegankelijk 
gemaakt via publicaties en de website van Vilans.

Kennispraktijk 

Kennispraktijk is een onderzoeks- en adviesbureau 
voor sport, onderwijs en gezondheid en gevestigd in 
Nijmegen, Zwolle en Amsterdam. Kennispraktijk heeft 
de afgelopen jaren tal van (pilot)onderzoek uitgevoerd 
binnen de sectoren sport, onderwijs en gezondheid. 
Veel van deze onderzoeken hebben geleid tot een 
methodiek/aanpak. De kennis is toegankelijk via 
publicaties in vakbladen en methodieken.
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