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KwadrantGroep (Palet): Thema Driehoek cliënt, professional en mantelzorger 

 

Totaal 12 locaties. Zorgsoorten: Psychogeriatrisch, somatisch, niet-Wlz. 

Cijfer ZorgkaartNederland (merk Palet): 7.0 

 

Driehoek cliënt, professional en mantelzorger: ’Betekenisvolle relaties voor een waardevol 

bestaan’ & ‘Een sterk netwerk is het halve werk’ 

KwadrantGroep 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. 

KwadrantGroep nam met vier locaties van merknaam Palet deel aan Waardigheid en trots, Ruimte 

voor verpleeghuizen. 

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 cliënten, versterken van de mantelzorgers, leiderschap / governance en 

zorgplannen.  

 

KwadrantGroep is een grote (ouderen)zorgorganisatie in Friesland. Onder de merknamen De Friese 

Wouden, Palet en Elkander biedt de organisatie wonen, welzijn en zorg (thuis of in een 

woonzorglocatie). De organisatie heeft gewerkt aan twee verbeterplannen: ‘Betekenisvolle relaties 

voor een waardevol bestaan’ en ‘Een sterk netwerk is het halve werk’.  

 

In het project ‘Betekenisvolle relaties voor een waardevol bestaan’ wilde Palet het netwerk van 

cliënten verlichten, versterken, verbinden en verbreden door onder meer: 

- Introductieprogramma voor mantelzorgers en vertegenwoordigers. Het 

introductieprogramma (met behulp van ervaringsdeskundigen) besteedt aandacht aan 

verwachtingen, begeleiding, vergroten betrokkenheid en anticiperend rouwen. 

- Methodiek van ‘Eigen Kracht’ conferenties toepassen. Mensen uit het eigen sociale netwerk 

begeleiden intensief de cliënt. Daarmee blijven waardevolle relaties behouden. 

Daarnaast zet Palet ‘belevingsgericht werken (BGW): Stip op de horizon’ in met behulp van 

inspiratiesessies, reflectiebijeenkomsten en projectbegeleiding. In het project ‘Een sterk netwerk is 

het halve werk’ zet Palet de E-Learning module ‘U woont nu hier’ in voor alle betrokken 

medewerkers. Om de betrokkenheid en de gelijkwaardigheid van de familie en vrijwilligers te 

vergroten, krijgen zij een aangepast programma aangeboden. De kennis over dementie en de 

ondersteuning bij de bijbehorende dilemma’s leidt tot meer begrip. Er ontstaat ook een 

gelijkwaardige relatie met de professionele hulpverleners. De samenwerking tussen informele en 

formele zorg creëert de beste voorwaarden voor een waardevol bestaan voor de cliënten. 

 

Vanwege de aansluiting bij de Proeftuin Dementie Friesland is veel tijd besteed aan het uitvoeren 

van onderzoek via de Verhalenbank. De werkelijke toepassing van de Sociale Benadering heeft 

daarmee iets vertraging opgelopen.  
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Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt: De Cliëntenraden zijn allemaal betrokken geweest bij het maken van de plannen in 

de regio’s. Tevens zijn zij periodiek geïnformeerd over de voortgang. Volgens de 

projectleider is er volop ingezet op het betrekken van de cliënten en hun netwerk bij het in 

kaart brengen van de individuele wensen en behoeften van cliënten betreffende de invulling 

van hun dagen. En uiteraard deze behoeften en wensen omzetten in concrete activiteiten. 

Hier zijn prachtige resultaten in behaald. In eerste instantie kwamen een aantal locaties 

moeizaam uit de startblokken, maar uiteindelijk zijn op alle locaties positieve resultaten 

geboekt. Zowel op het gebied van groepsactiviteiten als voor de individuele cliënten. Er is 

een nieuwe creativiteit aangeboord waardoor er meer gekeken is naar voorkeuren, wensen 

en behoeften van cliënten en hun netwerk, aldus de projectleider. 

- Mantelzorger: volgens de projectleider is de samenwerking met het sociale netwerk van 

cliënten sterk verbeterd. De samenwerking met het netwerk van cliënten is geïntensiveerd, 

dit heeft geleid tot meer betrokkenheid van familie en vrienden bij de dagelijkse gang van 

zaken in de huiskamers en voor de cliënt individueel.  

- Professional: De Verpleegkundige Advies Raad en de projectleider zijn zeer tevreden over 

de resultaten van de verbeterplannen. Zij geven aan dat het programma voor de 

zorgprofessionals een belangrijke impuls gegeven heeft aan de professionalisering. Het gaf 

lucht en ruimte aan creativiteit, intrinsieke motivatie en initiatieven. In de afgelopen jaren 

was een zekere ‘verlamming’ opgetreden omdat medewerkers het gevoel hadden dat 

nergens geld voor was en er alleen maar zuinig aan moest worden gedaan. Door een budget 

voor een speciaal doel ter beschikking te stellen is (na een gewenningsperiode van een 

aantal maanden) deze verlamming doorbroken. En wat bleek: veel ideeën kosten niet eens 

zo veel tijd en geld om te realiseren! In de zorgplannen is meer aandacht voor de ervaren 

kwaliteit van leven door de structurele aandacht voor ‘participatie’ en ‘mentaal 

welbevinden’. Hier hebben de zorgmedewerkers meer handvatten voor gekregen.  

 

Resultaat: Opbrengsten  

- Activiteitenboek 2016 en 2017: Naslagwerk met achtergrondinformatie betreffende de 

diverse onderdelen van de zinvolle daginvulling voor de cliënten. Medewerkers kunnen dit 

activiteitenboek gebruiken voor het realiseren van activiteiten. Het biedt de mogelijkheid 

om gebruik te maken van elkaars ervaringen en leidt tot minder dubbel werk.  

- Kampvuur verhalen: Er zijn in totaal meer dan 25 kampvuurverhalen opgetekend op het 

intranet. Hierbij werden steeds foto’s geplaatst en de beleving van de cliënten benadrukt. 

De kampvuurverhalen zijn bedoeld ter inspiratie en om de cultuurverandering in beeld te 

brengen: dit is wat wij zijn en wat wij doen.  

- Onderzoek Kwaliteit van leven: Uitgevoerd door HBO studenten. Helaas heeft dit 

uiteindelijk niet geleid tot een nieuwe werkwijze omdat de resultaten hier geen aanleiding 

toe gaven.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

In de organisatie is een ontwikkeling ingezet die gebaseerd is op de Proeftuin Dementie van Anne 

Mei Thé. De hierboven geschetste ontwikkelingen krijgen een plek in de verdere toepassing van de 
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Sociale benadering zoals die uit de proeftuin naar voren is gekomen. De Sociale Benadering is de 

leidende visie van de organisatie. De komende tijd gaat de organisatie aan de slag om de 

ontwikkelingen van het Kwaliteitskader Verpleegzorg, het digitaliseren van het zorgproces, 

innovatieve werk-leertrajecten en zelforganisatie vanuit deze Sociale benadering een plek te geven 

binnen de organisatie. Hierdoor krijgt de Sociale benadering een plek in alle werkprocessen en in 

het dagelijkse gedrag van iedereen binnen de organisatie. Ze zien voor de toekomst nog veel 

verbeterpotentieel. Uiteindelijk is de belangrijkste maatschappelijke opgave om kwalitatief goede 

zorg te verlenen. Ze krijgen steeds meer inzicht in hoe ze dit als zorgaanbieder kunnen en willen 

realiseren.  

 

Tips & Tops 

- Maak gebruik van diverse instrumenten, zoals de inspiratiebijeenkomsten, een eenvoudig en 

handzaam format voor het ontwikkelen van plannen van aanpak, decentrale ondersteuning 

aan de teams en het delen van Kampvuurverhalen, die aansluiten op de visie. 

- Leer van elkaar. Verzamel structureel succesverhalen zodat anderen hiervan kunnen leren 

en geïnspireerd raken.  

 

Meer weten:  

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

https://www.kwadrantgroep.nl/   

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/kwadrantgroep/
https://www.amaris.nl/

