
Korte beschrijving organisatie
Vanuit 35 locaties in Noordoost-Brabant biedt 
BrabantZorg een compleet pakket aan ouderen-
zorg, bij mensen thuis en op locatie. Kernwaarden 
hierbij zijn: samenspel in zorg, positieve gezond-
heid, eigen regie en een thuisgevoel op de woon-
zorglocaties. Om hun cliënten de beste zorg te 
kunnen bieden, hecht BrabantZorg groot belang 
aan een optimale samenwerking tussen de vier 
partners: cliënten, familie/verwanten, vrijwilligers, 
zorgprofessionals én behandelaars. BrabantZorg 
geloof dat goede zorg alleen in samenspraak met 
alle betrokkenen tot stand komt en zorgt voor een 
warm thuis. Daarbij is een belangrijke rol wegge-
legd voor familie/verwanten. 

Aanleiding
De visie van BrabantZorg ontwikkelt zich van een 
De visie van BrabantZorg ontwikkelt zich van een 
medisch model naar een woon/leef-model. Deze 
ontwikkeling houdt in dat de focus komt te liggen 
op de regie van de bewoner zelf: uitgaan van wat 
hij nog kan in plaats van wat niet. De aanleiding 
voor het project Samen Sterk is het besef dat dit 
alleen gerealiseerd kan worden als bewoners, 
naasten, professionals en vrijwilligers intensief sa-
menwerken als partners. Het project Samen Sterk 
is geboren. 

Doel
Het streven is het versterken van familiebanden 
om in samenwerking met álle betrokken tot een 
partnerschap te komen. Zo wil BrabantZorg voor 
hun bewoners behoud en groeimogelijkheden in 
het dagelijks leven creëren en hun kwaliteit van 
leven verbeteren. 

Aanpak
Uniek aan dit project is dat het wordt geïnitieerd 
en geleid door de onafhankelijke Familie Cliënten 
Raad (FCR). De projectleider valt ook onder de FCR 
en onderhoudt nauwe banden met familie/ver-
wanten, zorgprofessionals, behandelaars, vrijwil-
ligers en het management. Hij of zij stimuleert de 
open dialoog tussen alle betrokkenen om een opti-
maal welzijn voor de bewoner te bewerkstelligen. 

Een essentieel element van Samen Sterk is de inzet 
van de familiecoach: een onafhankelijke vrijwilliger 
die praat met de familie kort na de opname. Ook 
deze familiecoach valt rechtstreeks onder de FCR. 
Hij vraagt hoe het gaat,  vraagt hoe de familieleden 
naar de organisatie kijken en welke bijdrage zij aan 
de zorg willen leveren. De coach legt uit hoe de 
zorg werkt, welke rol de familie daarbij kan ver-

vullen en wat de taken en verantwoordelijkheden 
van het management en de professionals zijn. Ten 
slotte traint de coach de familie in ‘partnerschap’. 
Hij leert de familie vragen te stellen, verwachtin-
gen te uiten en zich op een gelijkwaardige manier 
op te stellen. Zo krijgt de familie meer inspraak en 
invloed. De familie kan altijd een beroep doen op 
de coach. De coach onderhoudt ook nauwe ban-
den met de professionals en het management. De 
coach wordt geschoold in gespreksvaardigheden. 

Bij dit project hoort een vragenlijst met onder-
werpen als eigen regie, wederkerigheid in zorg 
en relaties en thuisgevoel. De lijst wordt ingevuld 
door familie en mantelzorgers. Met die lijst heeft 
BrabantZorg een nulmeting gedaan waaruit bleek 
dat de nadruk nog te vaak lag op wat iemand 
niet meer kan in plaats andersom. Ook bleek dat 
familie soms wat meer betrokken wilde zijn bij de 
familie van andere bewoners. 
Daarnaast zijn gesprekken gevoerd en vragen-
lijsten ontwikkeld voor de andere partners, de 
zorgprofessionals, behandelaren en vrijwilligers. 
De onderwerpen zijn hetzelfde als bij de familie en 
mantelzorgers. De uitkomsten worden gebruikt 
voor het doorvoeren van verbeteracties en in-
spraakmogelijkheden. 

Tijdens het project worden meerdere metingen en 
gesprekken gedaan om de effectiviteit van de in-
terventies te meten. Voor een verdiepingsslag zijn 
ook aanvullende interviews gehouden. 
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Casus 5 
Partners in zorg en een Familiecoach! 
Organisatie: BrabantZorg  
Samen Sterk: samenwerken binnen het vierkant (cliënt – familie/verwanten – professional – vrijwilliger) 

Wonen in het verpleeghuis



Een familielid: De verhuizing van thuis naar het 
verpleeghuis was een grote, onomkeerbare stap voor 
mijn moeder die in haar dagelijkse bestaan steeds 
meer afhankelijk wordt. Het verpleeghuis wordt haar 
nieuwe thuis. Of zij zich thuis voelt hangt er vooral 
van af zij, en wij als familie ook , zich gehoord en ge-
zien voelt. Aan dat laatste heeft de familiecoach zeker 
bijgedragen.  

Effecten
Doordat de familiecoach een onafhankelijk bui-
tenstaander is, voelen familieleden zich sneller 
gehoord. Zij voelen zich meer betrokken en me-
deverantwoordelijk voor de zorg en dit straalt 
direct af op de ervaren kwaliteit van leven van de 

bewoner. De familieleden hebben het gevoel dat er 
beter naar hen geluisterd wordt en dat er aandacht 
is voor de juiste zaken. 

Ook medewerkers ervaren het project als bijzon-
der positief. Het contact met de familie is minder 
formeel en de lijnen zijn korter. Het contact met de 
hele familie verbetert, dus niet alleen met de eer-
ste contactpersoon. Ook het multidisciplinair over-
leg (MDO) maakt een ontwikkeling door. Bewoner 
en familieleden zijn daarbij aanwezig en er wordt 
op een toegankelijke manier vergaderd. Daarnaast 
is er meer verbinding met de andere vrijwilligers 
en behandelaren. Zo wordt naar aanleiding van dit 
project door de behandelaren gekeken of zij een 
spreekuur kunnen houden. De vier partners (cliënt, 
familie/verwanten, professionals en vrijwilligers) 
worden zodoende écht partners.  

Verbeterpunten worden in kaart gebracht en 
direct met het management besproken en - bij 
akkoord - zo snel mogelijk doorgevoerd. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om de organisatie van het MDO, 
de inzet van de behandelaren en het beleid rond 
tweepersoonskamers. De FCR is bij alle verbeter-
punten betrokken. 
 
Succesfactoren
Het slagen van een project als Samen Sterk valt of 
staat bij een gedreven (familie)cliëntenraad. De 
voorzitter hiervan is in dit geval de projectleider, 
wat het draagvlak voor het project vanuit de be-
woners vergroot. Een absolute voorwaarde is het 
onderhouden van korte lijnen tussen (familie)cliën-
tenraad, medewerkers en management van de 

locatie. Is een deskundige vrijwillige projectleider 
niet beschikbaar, dan is het raadzaam om tijdelijk 
iemand van buiten in te schakelen onder de vlag 
van de (familie) cliëntenraad.  

Tips 
• Zorg voor een duidelijke verbinding met de  
 (familie)cliëntenraad, het liefst door middel  
 van een projectleider die een positie heeft in  
 de raad. 
• Betrek de teamleider intensief. Zijn betrok- 
 kenheid en medewerking zijn essentieel voor  
 het slagen van het project. De teammanager  
 speelt een belangrijke, verbindende rol bij de  
 eigen woongroep(en) en naar andere partners  
 toe, zoals de behandelaren.
• Zorg voor snelle verbeteracties, vanaf het  
 begin van het project. Dat geeft een positief  
 gevoel en een aanzet voor gedragsverandering  
 op langere termijn. Hiervoor is het van belang  
 dat het management vanaf het begin achter  
 het project staat en bereid is direct verbeter- 
 acties door te voeren.

Risicofactoren en belemmeringen
• Let op de kwaliteitsverschillen tussen de  
 locaties en tussen de verschillende cliënten- 
 raden. Momenteel wordt één zelfbeoor- 
 delingsinstrument gemaakt voor een (familie) 
 cliëntenraad én één voor het management.  
 Belangrijk is om vast te stellen of het project  
 wel of niet kan worden gestart en wat daar- 
 voor nodig is.
• Ga met functies die raken aan het werk van  
 de familiecoach in gesprek (maatschappelijk  
 werk, geestelijk verzorger) over afstemming  
 en verschil tussen de vakgebieden.
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• Hoe reflecteert men op de juiste manier met  
 medewerkers over de resultaten van de  
 vragenlijstmetingen? De resultaten kunnen  
 soms confronterend zijn. 
• Uitval van sleutelfiguren (bijvoorbeeld een  
 familiecoach) tijdens het project.
• Behandelaren die niet meewillen in de nieuwe  
 visie (benader- en werkwijze).

Meer informatie
Het project Samen Sterk wordt nagemeten en de 
resultaten daarvan worden zorgvuldig gespiegeld 
aan die uit de nulmeting. Vervolgens vindt er een 
evaluatie plaats, waarbij zowel de positieve als de 
eventuele negatieve aspecten van het project ter 
sprake komen. Indien nodig worden tussentijds 
aanpassingen in de uitvoering van het project 
gedaan. Ook de zelfontwikkelde tools die tijdens 
het project zijn gebruikt, worden kritisch tegen het 
licht gehouden. Een mooie bijkomstigheid is dat 
op deze manier het (zelf)reflecterend vermogen 
van de medewerkers wordt bevorderd.

Tools voor de implementatie van een dergelijk 
project:
• Bij BrabantZorg wordt er een plan ontwikkeld  
 voor de implementatie in 35 locaties. De  
 aansturing vindt plaats vanuit de Central  
 Cliëntenraad. 
• Een plan van aanpak per locatie. Hierbij is  
 veel aandacht besteed aan de randvoor- 
 waarden. Wat is essentieel om het project  
 succesvol te kunnen starten? 
• Vragenlijsten voor de nulmetingen over de  
 stand van zaken bij aanvang van het project.
• Profiel van de familiecoach. 

• Een document over de afbakening met de   
 andere functies binnen de organisatie.
• Formulering van het vrijwilligersbeleid.
• Communicatiematerialen, zoals Power- 
 Point-presentaties. Per partner zijn er 
 presentaties per woongroep.
• Verslagen van iedere partner per woongroep  
 ten aanzien van nul- en eindmeting.

Samen Sterk biedt ruim voldoende perspectief 
om op de lange termijn tot een duurzame kwali-
teitsverbetering te komen in de ouderenzorg. Een 
partnerschap tussen bewoners, familie, professio-
nals en vrijwilligers, waarbij de bewoners de regie 
voeren in het licht van de fysieke, emotionele en 
sociale uitdagingen van het leven.  

Familiecoach: ‘De gesprekken van de familiecoaches 
hadden tot doel zoveel mogelijk te leren over de cliënt 
en zijn netwerk, en de eerste ervaringen die zijn opge-
daan vanaf de inhuizing. Door die kennis te delen met 
de medewerkers, kunnen zij zo goed mogelijk op het 
leven en de wensen van de cliënten aansluiten en krij-
gen ze input over hoe ze zaken kunnen verbeteren. Het 
geeft ook de basis om de familie hier zo goed mogelijk 
bij te betrekken.’

Contactpersoon
Monique Teeuwen, voorzitter familie-cliëntenraad 
locatie De Nieuwe Hoeven, mlj.teeuwen@chello.nl 
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