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STMR: Thema Driehoek cliënt, professional en mantelzorger 

 

Totaal 6 locaties. Zorgsoorten: Psychogeriatrie.  

Cijfer ZorgkaartNederland: 8,6  

 

Driehoek cliënt, professional en mantelzorger ‘Familiezorg’ 

STMR is een van de 68 zorgaanbieders 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. 

 

Binnen de woonvormen heeft STMR de afgelopen twee jaar gewerkt aan het uitdragen van de 

woonvisie, waar de bewoner en zijn netwerk samen met professionals een gelijkwaardige rol 

hebben in het bieden van een goede kwaliteit van leven voor de bewoner. Door deze 

gelijkwaardigheid wil STMR zich in Rivierenland echt onderscheiden. In diverse werkgroepen is hier 

inhoud aan gegeven. De doelstelling om mede door cliënten de organisatie te laten aansturen bleek 

lastiger. STMR heeft om dit te bereiken de methodiek Familiezorg gebruikt. Deze wetenschappelijk 

onderbouwde methodiek is ontwikkeld door het Expertisecentrum familiezorg (Exfam). De 

methodiek richt zich op de gelijkwaardige communicatie en het proces tussen zorgvragers, hun 

familieleden en netwerk, en de zorgverlener. Alle medewerkers (professionals VVT, ondersteunende 

diensten, managementteam) volgen het programma ‘een goed gesprek – familiezorg’. Zo ontstaat 

een eenduidige benadering. De cliënt en zijn familie en de medewerkers stellen gezamenlijk een 

plan op. Dit gebeurt op basis van een dialoog tussen de cliënt die is vertegenwoordigd door de 

Cliëntenraad, zijn familie en netwerk, en de organisatie. De klant of familie is ook echt eigenaar 

van het zorgleefplan. Dit zorgt voor een gezamenlijk verantwoordelijkheid die cliënten en 

professionals hebben. Twee locaties namen deel aan het project. 

 

Resultaten: Effecten Cliënt, mantelzorger en professional  

- Cliënt: Het zorgleefplan wordt samen met de cliënt en zijn familie opgesteld. Door 

regelmatig contact met de medewerkers en de familie, formeel en informeel, is het plan 

continue onder de aandacht. Daar waar nodig wordt het in overeenstemming bijgesteld. De 

cliënt en zijn familie worden multidisciplinair begeleidt. Medewerkers betrekken het 

netwerk van de bewoner veel meer in de zorg en bij welzijnsactiviteiten rondom de cliënt 

waardoor ze proberen om het leven van de bewoner zo aangenaam als mogelijk te maken. 

- Mantelzorg: In samenspraak en op advies van de Centrale Cliëntenraad van STMR zijn op alle 

woonvormen familieraden opgericht, met als doel de betrokkenheid van de familie met de 

locatie te vergroten. Ook heeft de familie inzage gekregen in het digitale zorgleefplan en 

zijn ze bezig om het wachtlijst- en inhuizingsproces te verbeteren. Het doel is om de 

toekomstige bewoner en mantelzorger tijdens de wachtperiode praktisch en emotioneel te 

ondersteunen en te begeleiden in de aanloop naar de verhuizing. Door te praten en te 

luisteren, ontstaat al voor de verhuizing een betrokken zorgrelatie. De toekomstige 

bewoner en zijn familie en mantelzorgers worden zo goed mogelijk voorbereid en weten 

wat ze kunnen verwachten. Minimaal één keer per half jaar is er op elke locatie of 
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woonvorm een gezamenlijke familieavond waar naast familieleden ook medewerkers en 

management aanwezig zijn. Hier worden ontwikkelingen, wensen en eventuele knelpunten 

met elkaar besproken.  

- Professional: Volgens de projectleider is de aandacht voor individuele zorg toegenomen.  

Medewerkers kijken samen met de familie naar mogelijkheden. Er is meer aandacht voor 

persoonlijke wensen, zoals het moment van opstaan, het moment en de mate van hulp bij 

het  verzorgen, het tijdstip van de maaltijden, het menu, bewegen en welzijn. Door het 

STMR scholingsprogramma is de deskundigheid rondom het thema dementie bevorderd. 

Medewerkers weten door intervisie op een waardevrije en respectvolle manier met elkaar 

te communiceren, met als doel het voeren van het goede gesprek. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Familieraden: In samenspraak met en op advies van de Centrale Cliëntenraad van STMR zijn 

op elke woonvorm familieraden opgericht, met als doel de betrokkenheid van de familie 

met de locatie te vergroten. Minimaal één keer per half jaar is er een gezamenlijke 

familieavond waar naast familieleden, medewerkers en management aanwezig is. Hier 

worden ontwikkelingen, wensen en eventuele knelpunten met elkaar besproken. 

- Integraal STMR scholingsprogramma voor medewerkers: Medewerkers hebben het e-learning 

programma ‘U woont nu hier’ van Gerke de Boer afgerond. De nadruk van dit integrale 

scholingsprogramma ligt op wonen en welzijn en sluit aan bij de visie van de woonvormen 

van STMR. 

- Intervisiebijeenkomsten: Medewerkers leren werken volgens de methode Familiezorg. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

STMR is bezig met het verbeteren van het wachtlijst- en inhuizingsproces. Ook gaat STMR op 

familieavonden hun kennis van dementie, gedrag en hoe hier mee om te gaan, delen. Daarnaast 

willen ze specialisten ouderengeneeskunde en psychologen voorlichting laten verzorgen omtrent 

verschillende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het onderwerp dementie. Ze willen de methode 

SOAP in een interne scholing verder ontwikkelen. 

 

Tips & Tops 

- Betrek het netwerk van de cliënt door  open communicatie. Maak duidelijk dat er een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor een goede kwaliteit van leven. Dit kan 

bijvoorbeeld worden bereikt door het instellen van Familieraden voor elke woonvorm. 

- Zorg dat de familie inzage heeft in het digitale zorgleefplan. 

 

Meer weten:  

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

https://www.stmr.nl/  

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/zussen-vervoort-gaat-om-aandacht/  
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