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Pennemes: Thema Driehoek cliënt, professional en mantelzorger  

 

Totaal 1 locatie. Zorgsoorten: Verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, dagbesteding, sociaal 

wijkteam, revalidatiezorg, maaltijden en welzijnsactiviteiten.  

Cijfer ZorgkaartNederland: 7.6. 

 

Driehoek cliënt, professional en mantelzorger 

Pennemes 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. 

Pennemes nam met alle locaties 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.  

 

Pennemes heeft gewerkt aan een zevental projecten rondom groene interventies in de ouderenzorg: 

- Beter slapen in een groene omgeving 

- Biowalking 

- Cursus Gezond, Groen en Gelukkig 

- Goed voor de buurt 

- Groene verhalen en beleving 

- Zorgboerderij op het dak 

- Een verrijdbare binnentuin voor gezond binnenklimaat 

De organisatie werkt daarvoor samen met Humanistiek, Instituut voor natuureducatie, Milieu 

federatie, Vrije Universiteit, UVA en Veldwerk Nederland. Pennemes heeft een aantal projecten 

uitgevoerd in het kader van natuur en groenbeleving voor verpleeghuis cliënten, zoals samen 

wandelen met cliënten in de natuur, groene binnenruimtes in het verpleeghuis en verhalen ophalen 

met cliënt aan de hand van producten uit de natuur. Hoewel niet alle evidence based 

onderzoeksresultaten al bekend zijn, is er veel gebeurd in de organisatie. Natuur en natuurbeleving 

staat hoog op de agenda. En dit wordt ook zo beleefd door medewerkers en cliënten. Natuur is een 

belangrijk onderdeel van het leven. Dit mag niet ophouden zodra een cliënt in een verpleeghuis 

komt. De 'winst’ voor de individuele cliënt is nog niet altijd even tastbaar, maar wel voelbaar.  

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger en professional  

- Cliënt: De natuur verbindt en de beleving van de cliënt is positief, dit observeerden leden 

van de centrale cliëntenraad. Er is een structureel aanbod van natuurbelevingsactiviteiten, 

zoals wandelingen, mindfulness in de tuin, gespreksmiddagen met De Natuurkoffer, 

knuffelen met konijnen en kippen, tuinieren, virtual reality met natuurfilms, lezingen en 

activiteiten van de bijhoudersvereniging, vogelwacht, werkgroep geologie, het 

natuurmuseum, het instituut voor natuureducatie en andere groene partijen. 

- Mantelzorger: Ook mantelzorger genieten van de mogelijkheden om de natuur te beleven. 

Er zijn tuinkaarten die het voor de mantelzorger makkelijker maken om met hun naasten te 

wandelen via een themaroute. Er zijn ook speciale rustgevende natuurwandelingen voor 

mantelzorgers. 
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- Professional: Medewerkers vinden elkaar makkelijker en het gesprek over natuur en 

beleving (o.a. op de daktuin) zijn leuk en leerzaam en gaat niet alleen over de inhoudelijk 

zorgverlening. Men kijkt beter naar wat wel kan dan wat een cliënt niet (meer) kan.  

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Praatplaat natuurinterventies: Alle natuurinterventies zijn in een praatplaat gezet. 

- Biowalking: Cliënten en mensen uit de buurt wandelen samen in en om het verpleeghuis. 

Met voorkeur in een groene omgeving. Ze worden begeleid door professionals van de 

organisatie. De beleving van deelnemers is goed; zij zijn erg tevreden. 

- Beter slapen in een groene omgeving: Door groene binnenruimten te creëren slapen cliënten 

beter en is de luchtkwaliteit verbeterd. Deze binnenruimten zijn op enkele plaatsen 

ingevoerd in het verpleeghuis. De wetenschappelijk geteste resultaten laten duidelijk zien 

dat de luchtkwaliteit sterk is toegenomen.  

- Goed voor de buurt: De organisatie zoekt aansluiting bij het bestaande lokale groene 

netwerk in de omliggende wijk zodat de beschikbare natuur ook ontsloten wordt voor 

(kwetsbare) buurtcliënten. Hiertoe hebben wij een netwerk opgebouwd met groene partijen 

en zorgorganisaties. Dit netwerk wisselt kennis, tips en kansen uit via periodieke 

overleggen. Er zijn inmiddels ook diverse blauwdrukken ontwikkeld voor zorgorganisaties die 

‘goed voor de buurt’ willen doen. Middels die blauwdrukken kunnen zij makkelijk en snel 

contact leggen met lokale partijen die hen kunnen helpen natuur in te zetten als middel om 

de buurt gezonder te maken.  

- Zorgboerderij op het dak: Een zorgboerderij op het dak van het verpleeghuis zorgt voor 

meer buitenactiviteiten met groen en ook met dieren, ontmoeting met buurtcliënten en 

andere doelgroepen, meer interactie tussen cliënt en professional en het vergroenen van de 

buurt. 

- Natuurkoffer: Dit is een koffer met seizoensgebonden elementen uit de natuur zoals 

bijvoorbeeld paddenstoelen. Deze koffer wordt gebruik om samen met cliënten te vertellen 

over de natuur. Dit wordt ook gevisualiseerd en cliënten kunnen ook hun voelzintuigen 

gebruiken.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Het verder ontwikkelen van de groene (zorg) interventies. Pennemes wil de resultaten beter staven 

middels onderzoek. Ze willen blijven werken aan het verhogen van kwaliteit van leven middels 

groene en duurzame interventies. De bestuurder ziet het ook als taak om te blijven communiceren 

over dit thema en zijn organisatie open te stellen voor anderen en als voorbeeld te dienen voor de 

sector. 

 

Tips & Tops 

- De sleutel tot succesvolle vergroening is aansluiting zoeken bij het groene netwerk in de 

buurt.  

 

Meer weten:  

http://www.pennemes.nl/  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/stichting-hervormd-centrum-pennemes/  

 

Neem contact met Pennemes op om meer te weten te komen over hoe je je eigen zorginstelling kan 

vergroenen. Dit is effectief en hoeft niet duur te zijn. 

https://prezi.com/tjbfkaane402/presentatie-zorg/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/stichting-hervormd-centrum-pennemes/biowalking/
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/stichting-hervormd-centrum-pennemes/beter-slapen-in-een-groene-omgeving/
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/stichting-hervormd-centrum-pennemes/goed-voor-de-buurt/
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/stichting-hervormd-centrum-pennemes/zorgboerderij-op-dak/
http://www.pennemes.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/stichting-hervormd-centrum-pennemes/

