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Het Parkhuis: Thema Cliënt centraal  

 

Totaal 6 locaties. Zorgsoorten: Verzorging en verpleging ZZP5 en ZZP7. 

Cijfer Zorgkaart Nederland: 7,7 

 

Cliënt centraal ‘Hartverwarmend thuisvoelen’ 

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

zorgorganisatie heeft met alle locaties gewerkt aan het verbeterplan ‘Hartverwarmend thuisvoelen’.  

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. 

 

Het Parkhuis wilde van een centrum voor verpleging en behandeling (procesgericht) toe naar meer 

belevingsgerichte en vraaggestuurde zorg (cliëntgericht). Waarbij zij de zorg meer wilden organiseren 

rondom de wensen en behoeften van de individuele bewoners. Zo ontstond het project 

‘Hartverwarmend thuisvoelen’. De basis hiervoor werd gelegd door spiegelgesprekken te voeren met 

cliënten en familie, om hun ervaringen en wensen over de zorg op te halen. Daarbij ging het om het 

hele proces van zorg dat mensen doorlopen als ze met het verpleeghuis te maken krijgen: De beslissing 

tot opname, de feitelijke verhuizing, het wonen en het overlijden. Bovendien is ook een werkwijze 

bedacht voor het vertalen van de opbrengsten van de gesprekken in concrete verbeteracties.  

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: De Cliëntenraad is positief over de ontwikkelingen binnen de 

organisatie. Cliënten geven aan dat, als gevolg van de spiegelgesprekken, er nu echt vanuit 

de cliënt wordt gekeken in plaats van het bekijken van de cliënt van bovenaf. Quote 

Cliëntenraad: “Er is een andere kijk op cliënten en familie gekomen. Medewerkers zijn aan 

het denken gezet”. Volgens de projectleider is de overgang van thuis naar het verpleeghuis 

versoepeld. Er is meer oog voor de mantelzorger. De samenwerking met familie is verbeterd, 

familie heeft de keuze wie de laatste zorg verricht.  

- Professional: Volgens de Verpleegkundige Advies Raad hebben medewerkers, dankzij de 

ervaringen met de spiegelgesprekken, geleerd andere vragen te stellen. Vragen die meer met 

welzijn en welbevinden te maken hebben. Quote VAR: “Door de nieuwe werkwijze wordt er 

een groot beroep gedaan op onze professionaliteit”. Volgens de projectleider is er als gevolg 

van de spiegelgesprekken ook een natuurlijk draagvlak ontstaan voor een reorganisatie. Zo is 

er een nieuwe functie van de zorgcoördinator (voorheen: EVV'er) ingevoerd. De 

zorgcoördinator heeft ten opzichte van de functie EVV’er een zwaardere taak gekregen met 

betrekking tot de coördinatie van taken rondom de hem/haar toegewezen cliënten, naar 

zowel de familie als de andere disciplines in het verpleeghuis. Ook is er een nieuwe functie 

van zorgmanager ontstaan, waarmee een verplatting  van de organisatie is bewerkstelligd. De 

zorgmanager heeft ten opzichte van de oude functie van teamleider een grotere 

verantwoordelijkheid gekregen, maar ook weer niet te groot (circa 30 fte) zodat hij/zij goed 

zicht houdt op de dagelijkse gang van zaken. Maar kent in zijn/haar sturing een meer 

dienende/faciliterende rol dan een bepalende rol. Op alle afdelingen zijn 
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'omgangsoverleggen' tussen behandelaren en teams geïmplementeerd, die handvatten bieden 

voor de omgang van cliënten met onbegrepen gedrag. Er heeft een verschuiving 

plaatsgevonden van geestelijke verzorging naar zingeving. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Infographic Spiegelgesprekken en resultaten: De methodiek van spiegelgesprekken en de 

resultaten worden hierin toegelicht.  

- E-book Hartverwarmend thuisvoelen: Een digitaal boek over de werkwijze ‘Hartverwarmend 

thuisvoelen’, geleerde lessen en tips & tops.  

- Kort-cyclisch tevredenheidsinstrument (in ontwikkeling): Klein en makkelijk meetinstrument 

dat ad hoc of periodiek en op verschillende onderwerpen kan worden ingezet.  

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

voor dit thema. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

De opgave voor de komende tijd is om alles te borgen wat Het Parkhuis in gang heeft gezet. Dat doen 

ze bijvoorbeeld door elk jaar weer opnieuw aan de hand van spiegelgesprekken één onderdeel van de 

reis van de cliënt centraal te zetten. En op de tweede plaats willen we gaan meten met behulp van 

een kort-cyclisch instrument dat we nu aan het ontwikkelen zijn. Het is belangrijk om elkaar fris te 

houden, te blijven leren van elkaar: Wat gaat goed en wat gaat niet goed? Dat moet volgens Het 

Parkthuis onderdeel worden van de reguliere bedrijfsvoering en moet gelden voor de totale 

organisatie. 

 

Tips & Tops 

- Het voeren van spiegelgesprekken is een effectieve methode om de zorg te verbeteren. Het 

levert veel nieuwe inzichten op.  

- Leg de nadruk veel minder op behandelen en veel meer op belevingsgericht werken en op 

kwaliteit van leven. 

 

Meer weten 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/het-parkhuis/ 

https://www.hetparkhuis.nl/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/het-parkhuis-zorgt-ervoor-dat-bewoners-zich-

hartverwarmend-thuis-voelen/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/het-parkhuis-verbetert-de-zorg-vanuit-de-ervaring-

van-de-klant/ 

https://www.skipr.nl/blogs/id3411-geen-zelfsturing-en-toch-meer-ruimte-voor-de-

professional.html  

https://www.hetparkhuis.nl/file/download/default/EF83B94245D7DFBB2CE31390F67A73D4/Infographic%20'Reisgenoten'%20-%20A3%20-%20FINAL.pdf
https://www.hetparkhuis.nl/file/download/default/C4C9C27545840BB99A82E79D5CA756C9/Boekje%20Hartverwarmend%20Thuisvoelen%20-%20FINAL%20-%20INTERACTIEF.pdf
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