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Zorggroep Sint Maarten: Thema: Driehoek cliënt, professional en mantelzorger  

 

Totaal 17 locaties. Zorgsoorten: Psychogeriatrie wijkverpleging, dagvoorziening, hulp bij 

huishouden, somatiek en PG+ (Psychiatrie).  

Cijfer ZorgkaartNederland: 8.1. 

 

Driehoek cliënt, professional en mantelzorger ‘Deel je leven’ 

Zorggroep Sint Maarten 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. 

 

Zorggroep Sint Maarten richt zich bij de zorgverlening niet op de menselijke beperkingen maar op wat 

mensen nog wel kunnen. Zij noemen dit ‘Deel je Leven’. Zij vinden dat ieder mens waardevol is en 

recht heeft op liefde, zorg en aandacht. Hiervoor biedt de Zorggroep een prettige woonomgeving en 

cliëntgerichte zorg en welzijn waarbij iedereen zich welkom, gehoord en thuis voelt. 

Voor de start van het project Deel je leven werd vooral de harde stuurinformatie, de management 

informatie, vastgelegd. De organisatie wilde ook de zachte stuurinformatie vastleggen, zoals cliënt- 

en medewerkerstevredenheid. Tijdens de looptijd van het project Waardigheid en Trots, Ruimte 

voor verpleeghuizen is Zorggroep Sint Maarten in transitie geraakt. Een vernieuwde 

organisatiestructuur is neergezet. Gedurende de transitie is het niet gelukt het dashboard met 

zachte stuurinformatie te realiseren. Wel zijn resultaten bereikt in gedragsverandering bij 

medewerkers en het versterken van eigen regie en het bevorderen van de dialoog met cliënt en 

naasten. Hiervoor is aansluiting gezocht bij een al lopend wetenschappelijk (promotie) onderzoek: 

‘Nursing home as a community’. Een promovenda onderzoekt het effect van de gegeven trainingen 

aan medewerkers op het daadwerkelijk ervaren effect op cliënten. Zorggroep Sint Maarten nam 

deel met acht locaties aan Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen.  

 

Resultaten: Effecten Cliënt, mantelzorger en professional  

- Cliënt & mantelzorger: Uit onderzoek van de Universiteit Twente  naar de samenhang tussen 

welbevinden bij cliënten en de vervulling van drie psychologische basisbehoeften: autonomie, 

verbondenheid en competentie bleek dat de  cliënten voor het project al veel autonomie, 

welbevinden en betrokkenheid ervoeren in relatie tot landelijke metingen. Na het project 

was dit niet significant gestegen.  

- Professional: Externe opleiders en interne opleidingsfunctionarissen onderschrijven dat door 

de trainingen over onder andere het goede gesprek, welbevinden, autonomie en 

betrokkenheid medewerkers in staat zijn om een goede dialoog aan te gaan met cliënten en 

zo de kwaliteit van leven te bevorderen en eigen regie te versterken. 90 procent van de 

deelnemers aan de scholing geeft aan dat de training hen bewustwording, inzicht, aandacht 

voor of kennis heeft opgeleverd. Medewerkers voelen zich, door de trainingen, beter in 

staat om de cliënt te ondersteunen bij de eigen regie en zijn beter geworden in het aangaan 

van dialoog met cliënt of familie. Ze ervaren dat ze meer zicht hebben op betrokkenheid en 

welbevinden, flexibeler zijn en meer handvatten hebben om te rapporteren. Verschillen in 
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teams bij de start van de training en de situatie op de locaties tijdens de transitie hebben 

verschil gemaakt in het effect dat de training heeft gehad. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Trainingen: Er zijn diverse trainingen georganiseerd voor professionals. Thema’s waren: Het 

goede gesprek, Welbevinden autonomie en betrokkenheid, Contact!, Weg met OMA’s 

(oordelen, mening geven en aannames), Training on the job.  

- Communicatietheater: Hier worden situaties nagespeeld. Medewerkers krijgen een spiegel 

voorgehouden over hoe je contact maakt en hoe zij zich kunnen verplaatsen in de ander.  

- Clienttevredenheid permanent uitvragen: Bij evaluatiegesprekken met cliënt en familie 

worden de afgesproken vragen gesteld, waardoor een soort van continumeting ontstaat. 

- Pilot met Menselijke Maat: Uitgangspunt bij deze pilot is positieve psychologie. De 

Menselijke maat is een meetinstrument dat meet op welbevinden, autonomie en 

competentie. Zowel bij cliënt als medewerker. Daarnaast vindt een observatie plaats. Naar 

aanleiding van deze pilot is het instrument geschikt gemaakt voor intramuraal gebruik. 

Echter door de transitie bij de organisatie zijn de afspraken die voor verdere uitrol gemaakt 

zijn nog niet gerealiseerd. Afgesproken is om dit instrument nog verder uit te werken zodat 

deze ingezet kan worden als een van de verdiepende instrument om welbevinden bij 

cliënten te meten. 

- Vragenlijst: Er is een vragenlijst in samenspraak met de cliëntenraad opgeleverd. Dit is de 

beoogde vragenlijst voor continumeting van welbevinden die tijdens de evaluatiemomenten 

met de cliënt wordt uitgevraagd. De vragenlijst is gebaseerd op zelfstandigheid, 

zeggenschap en welbevinden. Naar aanleiding van de resultaten wordt deze lijst met de 

cliëntenraad geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Een digitaal systeem wordt in 2018 ingericht op een wijze die past bij de nieuwe organisatie. De 

vragen van de permanente uitvraag van cliëntentevredenheid zijn opgesteld in samenspraak met de 

cliëntenraad. De resultaten worden met de cliëntenraad besproken en waar nodig wordt de 

vragenlijst bijgesteld. De organisatie wil de cliënttevredenheid en de resultaten hiervan continu 

blijven meten en steeds (op individueel niveau maar ook op teamniveau en organisatieniveau) 

blijven bespreken. 

Het is nodig om de definitieve vragenlijsten in elke zorgleefplan in te vullen en de resultaten te 

aggregeren naar team- en organisatieniveau. De resultaten worden zichtbaar gemaakt op een 

dashboard. De Menselijke Maat is een instrument dat nog dieper ingaat op de resultaten van de 

continu-uitvraag. 

 

Tips & Tops 

- Stel een digitaal dashboard niet centraal binnen het project. Het is immers een middel 

en geen doel op zich. 

- Vraag in een gesprek met de cliënt en familie zo veel mogelijk naar de individuele 

behoeften en leg dit vast. 

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/zorggroep-sint-maarten/ 

http://www.zorggroepsintmaarten.nl/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/dierbare-herinneringen-erkend-als-effectief-

instrument-tegen-depressie/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/tovertafels-voor-bewoners-zorggroep-sint-maarten/ 
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