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Schakelring: Thema Cliënt centraal  

 

Totaal 10 locaties. Zorgsoorten: Verpleging en verzorging 

Cijfer Zorgkaart Nederland: 8,0 

 

Cliënt centraal ‘Wij brengen de klant in regie, dat doen we samen met verantwoordelijke teams 

op gastvrije wijze’ 

Schakelring is één van de elf zorgaanbieders die deelnemen aan het thema Cliënt centraal. De 

zorgorganisatie heeft met alle locaties gewerkt aan het  verbeterplan ‘Wij brengen de klant in regie, 

dat doen we samen met verantwoordelijke teams op gastvrije wijze’.  

Het doel binnen dit thema is het centraal stellen van de individuele cliënt. Belangrijk element hierbij 

is het creëren van bewustwording bij professionals dat elke cliënt unieke wensen en behoeften heeft. 

Het zoeken naar een benadering om meer bij deze individuele behoeften aan te sluiten heeft namelijk 

een merkbaar effect op cliënten – op hun gemoedstoestand, hun gevoelsleven, hun gedrag en de sfeer 

op de afdeling. De deelnemende zorgaanbieders hebben vanuit verschillende invalshoeken aan dit 

thema gewerkt. De verbeterplannen variëren van het betrekken van de cliënt bij de besluitvorming 

in de organisatie, het beter leren kennen van cliënten en daar de zorg individueel op aanpassen, de 

verhuizing naar een verpleeghuis zo prettig mogelijk laten verlopen en het beter laten samenwerken 

van professionals en familie rondom de dagelijkse zorg voor de cliënt. 

 

Schakelring heeft binnen het thema Cliënt centraal gewerkt aan het verbeterplan. De essentie van 

dit plan was en is dat Schakelring de bewoner alle ruimte wilt geven om regie op eigen leven te 

hebben en te houden. Het streven is om individuele bewoners te ondersteunen in het toevoegen van 

levensgeluk in betekenisvolle dagen. Het gaat bijvoorbeeld om meer bewegingsvrijheid en een grotere 

leefomgeving voor bewoners. Schakelring wil de mee-werkers (familie, vrijwilligers en professionals)  

maximaal ondersteunen, opdat ook zij eigen regie kunnen hebben  en houden om, op basis van hun 

talenten en interesse, maximaal dienstbaar te kunnen zijn aan de bewoner. Niet alleen medewerkers, 

maar ook vrijwilligers, cliënten en familie zijn samen verantwoordelijk voor met name het 

welbevinden en welzijn van de bewoners.   

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: Volgens de cliëntenraad wordt er steeds beter naar bewoners 

geluisterd. Er vindt een verschuiving plaats van collectief goede zorg (op een afdeling) naar 

individueel goede zorg voor elke bewoner. Volgens de dossierhouder  is er meer aandacht 

voor wat bewoners echt willen. Doordat teams meer samen verantwoordelijk zijn geworden 

hebben zij meer ruimte om in te spelen op de vragen, behoeften en wensen van bewoners. 

Medewerkers en vrijwilligers hebben meer aandacht voor het welbevinden en welzijn van 

bewoners.  

- Professional: Volgens de Ondernemingsraad staan de medewerkers meer in hun kracht 

doordat ze meer ruimte krijgen. Hiermee kun je medewerkers boeien en binden. Ze krijgen 

ruimte om op een andere manier te luisteren naar bewoners en meer adequaat te reageren 

op wat bewoners werkelijk belangrijk vinden. Volgens de dossierhouder  beslissen teams meer 

zelf, waarbij ze meer oog hebben voor het welzijn van de bewoner.  

 

 

 

 

 



 

December 2017 
 

Resultaat: Opbrengsten 

- Ambitie 2020: Een infographic over de vier waarden die centraal staan voor de Schakelring en 

de vertaling daarvan in concrete stappen. 

- Magazine Trots: Een beeld van de kwaliteit van leven en werken die geleverd wordt door 

Schakelring door middel van verhalen van medewerkers, vrijwilligers, familie, cliënten en 

andere betrokkenen. 

- Verslagen op themaniveau cliënt centraal: Verslagen over de gezamenlijke bijeenkomsten 

voor dit thema. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Schakelring wil de ingezette koers vasthouden en doorgaan met opleiden en coachen. Alle teams 

helpen naar samen-verantwoordelijk. De Ambitie 2020 vertalen naar de praktijk. Cliënten nog meer 

zeggenschap geven over hun eigen leven. Uitgangspunt is dat bewoners kunnen rekenen op voldoende 

en goed opgeleide medewerkers die worden ondersteund door familie en vrijwilligers. Bovendien 

wordt van medewerkers en vrijwilligers verwacht dat zij flexibel en leergierig zijn en 

experimenteerruimte benutten. 

 

Tips & Tops 

- Zet een koers uit over meerdere jaren. Dus geen opeenvolging van losse projecten die starten 

en eindigen. 

- Zet medewerkers in hun kracht door ze meer ruimte te geven om zelf beslissingen in hun werk 

te nemen.  

- Realiseer het ‘kleine genieten’: de kleine dingen doen ertoe. Bijvoorbeeld lekker uit kunnen 

slapen, een borreltje voor het slapen gaan, een dag om naar uit te kijken, met vrienden uit 

het eigen netwerk samen dingen blijven doen. 

 

Meer weten 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/schakelring/ 

https://www.schakelring.nl/  
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