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Lyvore: Thema Driehoek cliënt, professional en mantelzorger  

 

Totaal 18 locaties. Zorgsoorten: ZZP 4 of hoger en VPT/MPT. 

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,5 

 

Thema Driehoek cliënt, professional en mantelzorger ‘Balans informele – formele zorg’ 

Lyvore is één van de 68 zorgaanbieders die deelnemen aan het thema Driehoek cliënt, professional 

en mantelzorger. Binnen de driehoek is vanuit verschillende subthema’s gewerkt. De verbeterplannen 

van de deelnemende zorgaanbieders binnen dit thema zijn allen gericht op de omgang tussen cliënt, 

professional en mantelzorger. De deelnemende zorgaanbieders zoeken naar mogelijkheden, 

instrumenten en werkwijzen om beter aan te sluiten op de behoeften en leefwereld van cliënten en 

hun familie. Daarbij wordt op verschillende relaties binnen die driehoek accenten gelegd en vanuit 

verschillende subthema’s gewerkt. Hiermee is op allerlei manieren invulling gegeven aan subthema’s 

als eigen regie (van cliënt en/of professional), cliënt ervaringen, geluk en zingeving, vitaliteit van 

bewoners, versterken van de mantelzorgers, leiderschap / governance en zorgplannen.  

 

Lyvore wil de inzet van mantelzorgers, familie, vrienden en vrijwilligers structureel vergroten. Dit 

wilt zij doen vanuit een eenduidige, heldere visie en een door alle medewerkers gedragen werkwijze 

die goed aansluit op de huidige dagelijkse praktijk. Lyvore wil een kanteling van het samenspel tussen 

formele zorg en informele zorg vormgeven.  Uitgangspunten hiervoor zijn: 

a. Lyvore wil de informele zorg een gelijkwaardige rol bieden in het samenspel met 

beroepskrachten, ten behoeve van de zorg en ondersteuning aan en met cliënten.  

b. Lyvore haakt met goede dienstverlening en ondersteuning aan bij behoeften van cliënten en 

zorg en ondersteuning die het informele netwerk biedt.  

c. Lyvore zet vrijwilligers in op het terrein van welzijns- en ondersteuningsactiviteiten voor 

cliënten als er geen mantelzorgers en/of bekenden uit het sociale netwerk beschikbaar zijn 

om deze werkzaamheden uit te voeren.  

d. Lyvore is verantwoordelijk voor de werkzaamheden die vrijwilligers verrichten en zorgt voor 

goede informatie, matching, scholing en begeleiding. 

e. Lyvore stimuleert de bijdrage van de informele zorg en wilt dat dat op een veilige en 

verantwoorde wijze gebeurt.  

Lyvore is hiervoor aan de slag gegaan met drie deelprojecten: 

- Zij hebben de training ‘Het samen verder komen gesprek’ van opleidingsinstituten Puls en 

Ervarea ingezet bij de medewerkers. Ook mantelzorgers nemen deel aan de training. 

- Er is begonnen met video interactie begeleiding. Er zijn video interactie begeleiders 

opgeleid. Zij filmen medewerkers in interactie met cliënten of familie en analyseren met de 

medewerkers de beelden, hetgeen een zeer directe wijze van leren op gebied van houding 

en gedrag is.  

- Om de vrijwilligers goed te positioneren biedt Lyvore hen scholingen aan, gericht op hun 

interesse of behoeften.  

 

Resultaat: Effecten cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: De Cliëntenraad heeft een aantal verbeteringen opgemerkt in de 

zorgverlening. Zij zien dat in veel teams de samenstelling is veranderd. De groepen zijn 

kleiner geworden en er is een vaste kleinere bezetting op het team gekomen. Bewoners 

vinden dat prettiger, want er zijn vaste gezichten. De mantelzorgers merken het aan de 

bewoners als ze door een vertrouwd iemand zijn aangekleed en gewassen. Ze zijn dan 

rustiger. De cliënten worden meer gestimuleerd in hun autonomie: “Medewerkers laten 
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bewoners zelf vragen stellen in plaats van dat ze dat gaan invullen. In het verleden werden 

veel beslissingen voor de bewoners door de medewerkers genomen. Nu worden bewoners zelf 

gestimuleerd om beslissingen te nemen. Als bewoners niet zelf kunnen beslissen, dan wordt 

de vraag bij de mantelzorger neergelegd”. De mantelzorgers ervaren dat de zorg en 

mantelzorg op dezelfde lijn staan. Je werkt samen: “het is geen driehoek, maar een cirkel”. 

De projectleider geeft aan dat cliënten en familie het steeds gewoner en logischer vinden om 

in regie te zijn. De projectleider is het meest trots dat de grenzen van de vermeende 

veiligheid meer worden opgezocht. Waar eerst de veiligheid altijd bovenaan stond en 

mogelijke risico’s werden vermeden, wordt nu ook meer gekeken naar het welbevinden van 

de cliënt. “Een meneer met ZZP 5 zat op een gesloten afdeling. Hij klust nu om het huis en 

is buiten als ‘verkeersregelaar’. De dokter (Specialist Ouderengeneeskunde) was in eerste 

instantie niet akkoord. Er heeft intern een uitgebreid gesprek plaats gevonden met alle 

betrokkenen,  waarbij uiteindelijk met instemming van eenieder en behulp van technologie, 

de ruimte aan deze meneer is gegeven”. 

- Professional: De Verpleegkundige Advies Raad ziet ook verbeteringen, ondanks dat het project 

niet altijd soepel verliep. “In het begin van het project kwam er veel op de medewerkers af: 

Veel informatie en ze moesten behoorlijk omdenken. De medewerkers gaan nu anders met 

bewoners en mantelzorgers om. Medewerkers ervaren nu dat mantelzorger en cliënt 

bovenaan staan, zij hebben de regie. Medewerkers hebben moeten leren om meer op hun 

handen te gaan zitten. Dat is soms lastig, want het kost minder tijd om het zelf even te doen 

in plaats van het aan de bewoner over te laten. Het gaat nog niet altijd goed, maar de neuzen 

staan in het team wel allemaal dezelfde kant op. Er is veel openheid in het team en men 

geeft elkaar feedback”. De organisatie is overgegaan naar het werken met zelfsturende 

teams. Ook dat kost in het begin veel tijd. Met alle ontwikkelingen gaat het niet hard, maar 

het gaat vooruit. Het deelnemen aan alle opleidingen was een grote opgave. Medewerkers 

met een (bijna) volledige contract, kunnen de opleidingen onder werktijd volgen. 

Medewerkers met een klein contract moeten er vaak in hun eigen tijd voor terug komen. Daar 

wordt in de ervaring van medewerkers soms te makkelijk aan voorbij gelopen. De 

activiteitenbegeleiders zorgen voor activiteiten voor het welzijn van de bewoners en regelen 

ook de contacten met de vrijwilligers. De projectleider ziet dat professionals steeds meer de 

samenwerkingsdriehoek als leidend voor alle zorg en welzijn rondom de cliënt ervaren. 

Medewerkers zien familie, maar ook vrijwilligers, als steeds belangrijker in het samenwerken. 

“Daar zien we een kentering. Medewerkers gaan makkelijker en vaker in gesprek met familie. 

Medewerkers reflecteren meer op zichzelf en overwinnen de schroom om naar zichzelf te 

kijken”. De cliënten worden mondiger. Medewerkers schrikken daar minder van terug en gaan 

makkelijker het gesprek aan. Door het project is er een nieuwe manier van leren ontstaan. 

Waar het opleidingsaanbod eerst voornamelijk gericht was op de verpleegkundige en 

medische kant, is het aanbod nu veel meer gericht op vaardigheden rondom samenwerken en 

bejegening. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Training ‘Samenwerken in de driehoek’: Er is een training voor medewerkers ontwikkeld over 

het samenwerken in de driehoek. 48 van de 54 zorgteams van Lyvore hebben deze training 

inmiddels gevolgd. 

- Video interactie begeleiding (VIB): Eén keer per twee jaar wordt iedere medewerker tijdens 

zijn werk gefilmd en wordt zijn/haar handelen besproken. De video interactie training wordt 

ingezet voor deskundigheidsbevordering. Het is nadrukkelijk geen beoordelingsinstrument. 

Het wordt in hoge uitzondering gebruikt voor interventies bij onbegrepen gedrag van 

bewoners. De drempel bij medewerkers is hoog om het toe te passen, omdat velen het als 

‘eng’ ervaren om te worden gefilmd en zichzelf terug te zien op beeld. Alle medewerkers die 
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eenmaal over die drempel zijn, reageren enthousiast omdat het hen heel concreet helpt. Zij 

zien hun eigen valkuilen, maar ook hun eigen talenten letterlijk terug in de beelden. Binnen 

de organisatie proberen ze hen als ambassadeur van de VIB in te zetten. De VIB levert veel 

op. Er zijn vijf eigen medewerkers van Lyvore opgeleid om deze training zelf te kunnen geven.  

- Inspiratieboek: Het inspiratieboek is een tool om familie en medewerkers bij elkaar te 

brengen. Familie en cliënten bepalen wat er gebeurt of wat er wordt aangeschaft. Om het 

eigenaarschap van de teams te vergroten en het contact tussen zorgprofessionals en 

bewoners/familie te stimuleren is ieder team een eigen budget toegekend uit de extra 

middelen voor dagbesteding. De teams gaan met elkaar, de cliënten en de familie om tafel 

om te na te denken hoe dit geld op een betekenisvolle manier kan worden uitgegeven. Als 

voorbeeld is een inspiratieboek gemaakt waarin voorbeelden staan hoe het budget aangewend 

kan worden. Het inspiratieboek wordt jaarlijks bijgesteld. Medewerkers gebruiken samen met 

familie het boek om voorbeelden te bekijken. Het boek is gemaakt door beleidsmedewerkers 

en wordt aangevuld met suggesties van medewerkers en familie. 

- Cursus voor mantelzorgers: Door de psychologen van Lyvore is een cursus voor mantelzorgers 

ontwikkeld. Er wordt informatie en voorlichting gegeven over het dementieproces. Een groter 

inzicht in ziekteprocessen leidt tot meer begrip ook voor andere cliënten. Er is veel 

belangstelling voor deze cursus. 

- Scholing voor vrijwilligers: Ook voor vrijwilligers is een cursus ontwikkeld waarin voorlichting 

wordt gegeven over het omgaan met dementie. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Lyvore heeft de afgelopen jaren een aantal grote trajecten doorlopen, zoals het verbetertraject 

rondom informele zorg en de overgang naar zelfsturende teams. Nu is het van belang om de trajecten 

verder uit te rollen en blijvend te implementeren. Het scholingsprogramma is aangepast, de 

uitvoering hiervan moet worden gemonitord.  

Er ligt momenteel nog veel nadruk op zorg en nog te weinig op welzijn en welbevinden. Dat is een 

verbeterpunt om in de toekomst mee aan de slag te gaan. Het betreft uiteindelijk een 

cultuurverandering en dat vraagt tijd. De overgang naar zelfsturing, maar ook personeelskrapte 

hebben een vertragende werking op dit proces gehad. Een goed zelfsturend team kan de cliënt en 

familie het beste bij staan bij het nemen en houden van regie. Lyvore wil de zelfsturing verstevigen 

door de werkwijze van de ondersteunende diensten hier nog beter op te laten aansluiten. 

Lyvore is in de regio een samenwerkingsverband aangegaan met ziekenhuizen, opleidingen en andere 

VVT instellingen om het personeelstekort beter te kunnen aanpakken. Door gezamenlijk leukere 

banen te creëren, waarbij een verpleegkundige twee dagen in de week bij een VVT instelling kan 

werken en drie dagen in de week bij een ziekenhuis, hopen zij meer mensen in de VVT-sector te 

krijgen. 

 

Tips & Tops 

- Strategische keuzes moeten goed worden overwogen, zodat je grote veranderingen niet 

tegelijkertijd aanvliegt. 

- Een cultuuromslag kost tijd, houdt daar rekening mee in de planning. 

 

Meer weten:  

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

https://www.lyvore.nl/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/zorgteams-kracht-canmeds-rollen/   

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/01/Programma-plan-Samenwerking-

in-de-driehoek.pdf  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/lyvore/
https://www.lyvore.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/tools/zorgteams-kracht-canmeds-rollen/
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/01/Programma-plan-Samenwerking-in-de-driehoek.pdf
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