
 

December 2017 

 

QuaRijn: Thema Driehoek cliënt, professional en mantelzorger  

 

Totaal 7 locaties. Zorgsoorten: Kleinschalig wonen, psychogeriatrie, volledig pakket thuis en V&V. 

Cijfer Zorgkaart Nederland: 7,6 

 

Thema Driehoek cliënt, professional en mantelzorger ‘Het ideale team voor de beste 

dementiezorg’  

QuaRijn 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.  

 

QuaRijn wilde binnen Waardigheid en Trots, Ruimte voor verpleeghuizen het gat dichten tussen de 

toenemende complexiteit van de zorgvraag en het opleidingsniveau van de medewerkers. Zij deden 

mee met één locatie, De Koekoek. De Koekoek is een leerbedrijf voor verpleegkundigen van niveau 4 

en 5. Hiermee beoogde QuaRijn niet alleen het huidige deskundigheidsniveau van de formatie te 

verhogen, maar de verhoging ook toekomstbestendig te maken. QuaRijn werkt voor de 

personeelsbezetting samen met twee ROC’s en een hogeschool. De inzet van stagiaires helpt om in 

de dagelijkse zorg goed aan te sluiten op de individuele cliëntbehoefte. Bovendien leren de stagiaires 

meteen hoe veelzijdig en complex het werken in een verpleeghuis is.  

Quarijn heeft een veel scherpere focus gekregen op wat een goede teamsamenstelling rondom 

dementiezorg is. Zij heeft door haar cyclische leerproces scherp gekregen wat wel en wat niet 

helpend is binnen de samenstelling van een team met een fors component aan verpleegkundigen. 

Bovenal is een concept ontwikkeld voor leerwerklocaties, waarbij effectieve begeleiding van grote 

aantallen stagiaires geborgd is. De duurzame inzetbaarheid van verpleegkundigen blijkt niet 

gegarandeerd te worden door een setting te creëren waarin vooral verpleegkundigen actief zijn. Er 

wordt vaak geleund op functieniveaus in de zoektocht naar kwaliteit van zorg. QuaRijn heeft via de 

Koekoek heel concreet ervaren dat de relatie tussen deze twee aspecten zeer beperkt is. 

 

Resultaat: Effecten cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: Doordat het proces rondom de ideale teamsamenstelling veel 

aandacht heeft gevraagd, maar de kwaliteit van zorg wel op orde bleef, zijn de resultaten 

voor cliënten niet significant anders dan op andere locaties. De Cliëntenraad heeft ook geen 

merkbare verschillen gezien in de effecten voor de cliënten.  

- Professional: Locatie de Koekoek is van start gegaan met een groot team aan 

verpleegkundigen. 17 van de 22 professionals waren bij de start verpleegkundigen. Inmiddels 

staat dit aantal op enkele verpleegkundigen, omdat er geen ruimte is voor zo’n hoog 

percentage verpleegkundigen. Volgens het management en de teams hebben de medewerkers 

teleurstellingen meegemaakt doordat er niet voldoende uitdaging lag voor iedereen, terwijl 

er wel verwachtingen lagen aan de kant van de verpleegkundigen. Deze konden niet 

voldoende worden waargemaakt.  Door de inzet van faciliterend leiderschap heeft de locatie 

inmiddels een goede doorstart gemaakt. De toekomst ligt bij de doorontwikkeling niet alleen 

het medische zorgcomponent, maar juist ook op het perspectief van welbevinden. Doordat 
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verpleegkundigen binnen de locatie de Koekoek oververtegenwoordigd waren, zijn 

medewerkers gaandeweg het project uitgestapt, aldus de projectleider. Met name de switch 

naar het ziekenhuis was een veel voorkomende. Met een veel minder grote dichtheid aan 

verpleegkundigen is uiteindelijk de balans in de teams weer meer tot stand gekomen en ligt 

er voldoende uitdaging voor iedereen. Het is belangrijk gebleken dat zorgprofessionals 

voldoende uitdaging vinden in hun werk. Een onevenredig hoge component verpleegkundigen 

zorgt voor overlapping van competenties en daardoor te weinig uitdaging en te weinig ruimte 

voor een ieder. QuaRijn is meer nieuwsgierig geworden naar wat teams nu daadwerkelijk 

drijft en heeft geleerd dat dit veel meer context gebonden is dan men aanvankelijk dacht. 

De ervaringen, die zijn opgedaan met het fenomeen ‘leerwerklocatie’ hebben geresulteerd 

in een effectief begeleidingsconcept. In twee jaar tijd is het aantal leerlocaties bij QuaRijn 

toegenomen tot vier. Daarbij is er een uitbreiding geweest aan samenwerkingsverbanden met 

ROC’s en HBO V opleidingen. De opleidingsorganisaties zijn tevreden over de wijze waarop 

de vele stagiaires worden begeleid. 

 

Resultaat: Opbrengsten  

- Teammonitor: Medewerkers van locatie de Koekoek ontwikkelden zelf een teammonitor, om 

een analyse van de kwaliteit van zorg te kunnen vertalen naar concrete verbeterpunten voor 

het team. Teammonitor resultaten worden op teamniveau opgehaald en nog niet op 

organisatieniveau. De monitor geeft inzage in de wijze waarop cliënten de kwaliteit van zorg 

beleven. De teammonitor is inmiddels aangepast op basis van het kwaliteitskader 

verpleeghuiszorg. De kwaliteitsverpleegkundigen gebruiken het als ondersteunend instrument 

om de teams te begeleiden bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg en dienstverlening. 

De teammonitor is bovenal bedoeld als verbeterinstrument van de teams zelf en niet als 

controle instrument. Dit stimuleert ook het eigenaarschap bij de teams.  

- Begeleidingsstructuur voor effectieve leerwerk locatie: QuaRijn heeft een leerwerk structuur 

ontwikkeld die gemiddeld twee stagiaires aan één fte kan koppelen, waardoor een hoog 

aantal stagiaires een plek kan krijgen bij QuaRijn. 

- Structurele leer - werkomgeving: Concept voor effectief leren en werken als stagiaire binnen 

Quarijn. Inmiddels vertaald naar vier locaties. Maar liefst 400 leerlingen op jaarbasis zijn  bij 

QuaRijn actief. De vraag is overigens wel of de opleidingen dit aantal stagiaires kunnen blijven 

aanbieden. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

In de discussie rondom strategische personeelsplanning / personeelsnorm zijn de ervaringen van 

QuaRijn relevant. Zij hebben ervaren en zijn tot de conclusie gekomen dat de ideale 

teamsamenstelling slechts deels te maken heeft met het functieniveau. Het functieniveau van 

medewerkers bepaalt slechts ten dele hun functioneren en is niet bepalend voor het uiteindelijke 

gedrag binnen teams. De sleutel van het ideale team voor dementiezorg ligt wat QuaRijn betreft dus 

niet op een inrichting op afstand in functieniveaus, maar in de context gebondenheid van een team 

en het relationele gedrag van de individuele medewerkers. En natuurlijk ook op het kennisniveau van 

medewerkers. Inmiddels is het duidelijk dat er op landelijk niveau personeelsnormen worden 

ontwikkeld voor de verpleeghuiszorg. QuaRijn zal zich ook hierop richten.  

De locatie Koekoek wordt op maat ondersteund met faciliterend leiderschap. Dit heeft het 

functioneren van de teams snel genormaliseerd. Er wordt op locatieniveau een Cliëntenraad ingesteld 

om het team vanuit het perspectief van cliënten en hun naasten van cyclische feedback te kunnen 

voorzien. Er wordt geïnvesteerd in brede bijeenkomsten waarin zorgprofessionals, familie, 

mantelzorgers en behandelaren met elkaar in verbinding staan. De beweeg agoog en leefplezier 

specialisten die QuaRijn in haar organisatie heeft aangesteld, zijn actief om het perspectief van 

welbevinden en bewegen door de cliënten te stimuleren. 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/teammonitor-quarijn-maakt-verbeterdoelen-concrete-verbeterpunten/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/inzet-stagiaires-helpt-quarijn-op-locatie-koekoek-om-ambitie-realiseren/
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Tips & Tops 

- Zorg voor een goede verdeling van het personeel, teveel verpleegkundigen in één team zorgt 

voor te grote gerichtheid op zichzelf en genereert een risico op medicalisering / technisch 

georiënteerde zorg in plaats van op welzijn gerichte zorg. 

- Stagiaires opleiden kost tijd en het is soms ingewikkeld om ze mee te laten draaien in een 

rooster. Trek hier tijd voor uit en zorg voor goede begeleiding.  

- Het begeleiden van vele stagiaires tegelijkertijd zorgt voor jeugdig elan, een positieve invloed 

op de sfeer en meer aandacht voor de bewoners.  

- Zorg voor goede docenten en kies onderwerpen die voor alle niveaus aansprekend zijn.  

- Durf je project tijdig aan te passen als blijkt dat de oorspronkelijk insteek toch niet werkt. 

 

Meer informatie: 

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

https://www.quarijn.nl/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/quarijn-onderwijs-en-praktijk-samen-op-koers-

ouderenzorg-morgen/  

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/inzet-stagiaires-helpt-quarijn-op-locatie-koekoek-om-

ambitie-realiseren/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/teammonitor-quarijn-maakt-verbeterdoelen-concrete-

verbeterpunten/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/quarijn-werft-nieuwe-zorgtoppers-door-vlogs/ 
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