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AxionContinu: Thema Cliënt centraal  

 

Totaal 17 locaties. Zorgsoorten: De divisie Verzorgd wonen biedt kleinschalig georganiseerde zorg 

voor psychogeriatrische cliënten en chronisch somatische cliënten 

Cijfer Zorgkaart Nederland: 7,5 

 

Cliënt centraal ‘Waardevolle zorg’ 

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

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. 

 

AxionContinu heeft in het verbetertraject ‘Waardevolle zorg’ gewerkt met 10 coaches op 12 locaties. 

De kern van dit traject was dat met behulp van de (externe) coaches de drie kernwaarden van 

AxionContinu: Vakmanschap, Aandacht en Plezier vertaald werden op het niveau van het dagelijkse 

reilen en zeilen in de woningen. Wat betekenen deze drie kernwaarden concreet als AxionContinu 

waardevolle zorg wil leveren aan bewoners? De organisatie wilde de waarden richtinggevend te laten 

zijn voor beleidsbeslissingen, zowel op individueel niveau (cliënt) als op gebied van behandelbeleid, 

financiën, personele zaken, taalgebruik en werkafspraken, enzovoorts. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: Volgens de Cliëntenraad werken medewerkers met meer aandacht, 

plezier en vakmanschap. Dit heeft rechtstreeks een positieve invloed op de zorg en het 

welzijn van de cliënten. Volgens de projectleider ligt de regie steeds meer bij de cliënt. 

Bijvoorbeeld door een  activiteitenoverzicht op maat. Door de manier van werken en het 

beter luisteren naar cliënten is een overzicht van activiteiten gemaakt, op maat en wens van 

de bewoners. Dit was er al maar heeft door de coaches weer de benodigde aandacht gekregen. 

Dit illustreert de beweging van grootschalig en eenvormig naar kleinschalig en 

gedifferentieerd.  

- Professional: Medewerkers geven zelf aan dat ze het gevoel hebben dat ze gehoord en gezien 

worden. Coaches zijn goed in staat om verbinding te leggen met de medewerkers en beleven 

hier ook plezier aan. Quote medewerker: “Ik heb geleerd dat ik ook belangrijk ben”. Volgens 

de projectleider wordt er door te werken met coaches rust gecreëerd op de woningen. Rust 

ontstaat bij medewerkers als ze ontdekken dat iets langzamer werken ze tijd geeft om goed 

contact te maken met de bewoner. De bewoner voelt zich gezien en gehoord en daarmee 

prettiger, zo voelt ook de bewoner rust. Er zijn dan in eerste instantie mogelijk wat minder 

taken afgewerkt maar zowel bewoner als medewerker voelt zich prettiger. De medewerker 

krijgt nu energie van haar werk en de bewoner heeft niet meer de drang om te blijven roepen, 

er wordt aandacht gevoeld. Die rust komt ten goede aan medewerkers en cliënten.  

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Team Ontwikkel Monitor (TOM) (in ontwikkeling): Het doel van deze vragenlijst is dat die door 

alle medewerkers van een team wordt ingevuld met behulp van smileys. De vragen hebben 

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/01/Visie-TOM_AxionContinu.pdf
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betrekking op de drie kernwaarden van AxionContinu: Aandacht, Plezier en Vakmanschap. Op 

basis van de resultaten wordt met het team het gesprek gevoerd over: Wat gaat goed, Wat 

kan beter en Wat moet beter. De TOM wordt nog getest door afdelingsmanagers met behulp 

van de coaches. De monitor is daarom nog niet openbaar. 

- Boekje over Pilot met Presentiemodel: De Presentie benadering vraagt een andere manier 

van kijken naar goede zorg en een andere manier van zorg verlenen. Het optimaliseren van 

de zelfreflectie van de medewerkers staat hierbij voorop. Dit zorgt ervoor dat de relatie met 

de bewoner en de aandacht voor de leefwereld van de bewoner nog meer leidend is.  Dit 

vraagt nogal wat van de zorgmedewerkers en de organisatie. Deze methode is in een pilot 

geïntroduceerd in woonzorgcentrum Koningsbruggen. Deze brochure gaat over het leerproces 

van de medewerkers van woonzorgcentrum.  

- Verslagen op themaniveau cliënt centraal: Over de gezamenlijke bijeenkomsten voor dit 

thema zijn verslagen gemaakt. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Doordat de evaluatie van het traject van AxionContinu, is de organisatie in staat daar een rode draad 

uit te halen om de trajecten in 2018 meer succesvol te maken en een maximale meerwaarde te laten 

zijn voor de medewerkers en bewoners.  

Voor zowel afgelopen periode als komende periode blijft daarmee de taak die de coaches op veel 

verschillende manieren vervullen: rust aanbrengen in onrustige tijden, zodat de ontwikkelruimte en 

het leerpotentieel van medewerkers en teams weer vrijkomt. In deze ruimte kunnen hun 

verbeterplannen omgezet worden naar effect voor de praktijk. De manieren die hiervoor gekozen 

worden zijn passend bij het betreffende team. De TOM wordt nog getest en daar gaat de organisatie 

mee door. Ook gaat de organisatie een coach op een speciaal onderwerp plaatsen, namelijk de pilot 

met de Presentie benadering (zie Resultaat: Opbrengsten). Bij deze benadering gaat het over echte 

aandacht voor de bewoner. Voorwaarde is dat de medewerker een aandachtige relatie aangaat met 

de bewoner.  

 

AxionContinu blijft daarmee bij de keuze om bewezen bestaande methodes te gebruiken en toe te 

passen, zodat het grootste deel van de beschikbare coachtijd in rechtstreekse aandacht kan worden 

omgezet voor medewerkers en bewoners.  

 

Tips & Tops 

- Begin een verandertraject niet groots en ambitieus maar klein en praktisch.  

- Geef genoeg aandacht aan medewerkers, dat heeft direct een positieve invloed op de cliënt. 

- Zelfreflectie bij medewerkers stelt medewerkers in goed contact met collega’s en bewoners. 

Dit zorgt voor een betere kwaliteit van de zorg, meer aandacht en daardoor ook meer plezier 

en samenwerking.    

 

Meer weten 

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

http://www.axioncontinu.nl/  

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/axioncontinu-leer-van-elkaar/ 

 

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/01/2017-12-11-Brochure-Ik-zie-je.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/?themas=client-centraal
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/axioncontinu/
http://www.axioncontinu.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/axioncontinu-leer-van-elkaar/

