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Thebe: Thema Driehoek cliënt, professional en mantelzorger  

 

Totaal 21 locaties. Zorgsoorten: Psychogeriatrie, somatiek, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), jong 

dementerenden, revalidatie. 

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,1 

 

Driehoek cliënt, professional en mantelzorger ‘Naar waarde-vol en betekenis-vol leven en zorgen’ 

Thebe 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 cliënten, versterken van de mantelzorgers, leiderschap / governance en zorgplannen.  

 

Thebe werkte binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen aan het verbeterplan ‘ 

Paradigmashift: Naar waarde-vol en betekenis-vol leven en zorgen’. Hoe dat waarde- vol en 

betekenis- vol  leven er precies uitziet, bepalen de cliënt, de familie, het netwerk en de professionals 

samen, in co-creatie. Daarbij staan niet behandeling en optimale gezondheid centraal, maar 

welbevinden en welzijn mét de juiste medische/specialistische zorg en behandeling. Want kwaliteit 

van leven, betekenis-vol en waarde-vol leven en zorgen zijn belangrijker dan de duur van het leven; 

leven aan de dágen toevoegen, in plaats van dagen aan het leven. In twee huizen van Thebe zijn ze 

het nieuwe beeld op kwaliteit van leven gaan ontdekken en ontwikkelen. Ze formeerde project- of 

werkgroepen en zijn, in co-creatie met familie/ cliëntenraad, plannen en activiteiten gaan vormgeven 

en uitvoeren. Een lerende cultuur was hierin belangrijk.  

 

Wat begon als project Paradigmashift op 2 locaties is inmiddels “overgegaan” in  werken volgens De 

Bedoeling, de nieuwe visie van Thebe. Vanaf het najaar 2016 nemen alle medewerkers deel aan een 

zesdaags Ontwikkelprogramma van Thebe om de Bedoeling te doorleven en voor zichzelf en met 

elkaar daar invulling aan te gaan geven en te vertalen naar de eigen situatie/werkprocessen op 

locatie. Op de eerste en laatste dag van het zesdaags programma worden ook cliënten, mantelzorgers 

en vrijwilligers uitgenodigd. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: Bij Thebe is er volgens de Cliëntenraad meer aandacht voor welzijn 

en welbevinden gekomen. Medewerkers kijken naar wat cliënten gelukkig maakt en kennen 

de cliënten beter, ze denken meer vanuit het belang van de cliënten. Cliënten kunnen goed 

aangeven wat ze willen en waar ze behoefte aan hebben. Bijvoorbeeld: Als een cliënt eens 

een dag in bed wil blijven liggen of elke dag een rauw ei at thuis, kan dat ook bij Thebe. 

Quote cliënt: “Je mag hier zijn wie je bent en dat is fijn. Of je nou veel praat of niks zegt, 

alles is goed”. Volgens de projectleider merken cliënten dat ze meer aandacht en 

persoonsgerichte zorg krijgen. Medewerkers kijken naar de mens achter de mens. Cliënten 

ervaren meer bewegingsvrijheid en eigen regie. Ook merken cliënten dat er minder gedacht 

wordt vanuit protocollen en meer vanuit mogelijkheden.  

- Professional: Professionals laten het ‘zorgen voor’ steeds meer los en zetten daar ‘zorgen 

dat’ en ‘zorgen met’ voor in de plaats. De professionals ervaren meer ruimte om hun eigen 

professionaliteit in te zetten. Als een team het op de rit heeft, dan zullen managers zich niet 
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bemoeien met de inhoud van het werk. Het eigenaarschap bij professionals is vergroot. 

Professionals zijn door het traject kritischer geworden naar zichzelf en naar elkaar. Men durft 

vaker buiten de regels om te handelen en daarbij risico’s af te wegen en hierover met de 

familie in gesprek te gaan,  in plaats van te vermijden. Quote professional: “Toen ik hier 

twee jaar geleden kwam, zaten alle deuren tussen de verschillende woongroepen op slot. 

Onze binnentuin bood echter zoveel mogelijkheden. Zet die deuren toch eens open, riep ik 

toen. Dat hield echter in, dat de controle op wat cliënten doen, minder zou worden. En 

controle past bij uitstek bij het oude paradigma, waarin we veiligheid en controle boven 

welzijn en vrijheid stelden”.  

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Blogserie over de Bedoeling: In een serie van 11 blogs laat Thebe verschillende 

belanghebbenden aan het woord over de Bedoeling: cliënt, medewerker, cliëntenraad, 

manager, bestuurder, maar ook mensen van ‘buiten’ die een rol spelen bij Thebe. 

- Vernieuwd spinnenweb ‘Positieve Gezondheid’ van Machteld Huber  

- Beleeftuin: Een tuin die helemaal is ingericht voor cliënten met dementie. De tuin is een 

instrument om meer bewegingsvrijheid te creëren. Voorbeelden: gekleurde bestrating, geen 

struikjes op kniehoogte (daar kunnen cliënten over vallen) en kleurrijke bloemen. Veiligheid 

blijft daarbij belangrijk. De tuin is dan ook zo ingericht dat poorten niet direct in het zicht 

staan en dat de aandacht wordt gericht op de tuin zelf. Verder gaat Thebe komend jaar 

slimme  domotica inzetten  voor verdere bewegingsvrijheid in veiligheid . 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

De beleeftuin is dus nog maar het begin. Een opendeurenbeleid met slimme domotica is hierop een 

logische vervolgstap. Ook dat moet weer een proces van ons allemaal worden: medewerkers en 

cliënten en hun familie, maar ook met de mensen uit het dorp Moergestel en met onze vrijwilligers. 

Om het project te kunnen borgen is inzicht nodig in wat er heeft gewerkt en waarom. Daarom is er 

ook verbinding geweest vanuit dit project met de projectgroep van het Ontwikkelprogramma. De 

Bedoeling moet continu op de agenda van Thebe blijven staan, geborgd worden door het Thebe- brede 

ontwikkelprogramma en vandaar uit concreet vertaald worden in de teamplannen. En dan blijven 

reflecteren, leren en verbeteren. Dat is voor 2018 ook een belangrijk speerpunt bij Thebe mede in 

relatie tot de kwaliteitsplannen. Thebe kent inmiddels sinds januari 2018 ook een  VAR voor de 

intramurale en specialistische zorg.  

 

Tips & Tops 

- Blogs zijn een mooi middel om inzichten op een laagdrempelige manier te verspreiden, vooral 

als ze vanuit verschillende perspectieven zijn geschreven.  

- Als bestuurder moet je medewerkers ruimte geven om te ontwikkelingen en fouten te maken. 

Dit kan betekenen dat de bestuurder soms wat meer naar de achtergrond moet durven treden. 

 

Meer weten 

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

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/thebe/naar-waarde-vol-en-betekenis-vol-leven-

en-zorgen/ 

https://www.thebe.nl 

https://www.youtube.com/watch?v=AzCjn5WwDWg  

https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/weg-naar-zelfregie/  

https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/mariette-konings-medewerker-park-stanislaus-

thebe-beste-willen-cliënten-laatste-stukje-leven-doorbrengen/  

https://iph.nl/  

https://www.waardigheidentrots.nl/category/structuur/blogreeks-thebe/
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/03/Thebe-spinnenweb.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/tuin-mensen-dementie-staan-veiligheid-beleving-beweging-en-zintuigenprikkeling-voorop/
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/thebe/
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/thebe/naar-waarde-vol-en-betekenis-vol-leven-en-zorgen/
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/thebe/naar-waarde-vol-en-betekenis-vol-leven-en-zorgen/
https://www.thebe.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=AzCjn5WwDWg
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/weg-naar-zelfregie/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/mariette-konings-medewerker-park-stanislaus-thebe-beste-willen-bewoners-laatste-stukje-leven-doorbrengen/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/mariette-konings-medewerker-park-stanislaus-thebe-beste-willen-bewoners-laatste-stukje-leven-doorbrengen/
https://iph.nl/
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11 blogs Thebe: 

https://www.waardigheidentrots.nl/category/structuur/blogreeks-thebe/    

https://www.waardigheidentrots.nl/category/structuur/blogreeks-thebe/

