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Exploitatiestichting Westerholm/Rikkers-Lubbers: Thema Driehoek cliënt, professional en 

mantelzorger  

 

Totaal 2 locaties. Zorgsoorten: Intramurale en extramurale zorg. 

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,8 

 

Driehoek cliënt, professional en mantelzorger ‘Liefdevolle dialoog’ 

Westerholm/Rikkers-Lubbers 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.  

 

Westerholm/Rikkers-Lubbers wilt onderscheidend zijn in kwaliteit van zorg en bejegeningscultuur. In 

de missie en visie heet dit ‘meer dan zorg alleen’ en ‘zorg met een plus’. Waarde van het leven staat 

centraal. Om de missie en visie handen en voeten te geven wilde Westerholm/Rikkers-Lubbers gaan 

werken in zelforganiserende teams. Zodat een cultuur ontstond waarin de cliënt samen met zijn 

omgeving de koers bepaalt en de organisatie met minder management de kwaliteit van de zorg kan 

verhogen. De wens en behoefte van de cliënt is uitgangspunt, uitgevoerd door zelforganiserende 

teams. 

De doelstelling van het verbeterplan van Westerholm was drieledig: 

1. De cliënt ervaart een betere kwaliteit van zorg en bouwt een vertrouwensbasis op met de 

professional. 

2. Medewerkers hebben meer ontwikkelingsmogelijkheden en hun betrokkenheid wordt 

vergroot. 

3. De organisatie realiseert een hogere doelmatigheid en lagere overhead. 

Westerholm heeft een onrustige periode gekend waarbij de functie van teamleiders zijn opgeheven, 

een transitiemanager is aangesteld die spoedig weer is vertrokken en er heeft een bestuurswissel 

plaatsgevonden. 

 

Resultaat: Effecten cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: Door de nieuwe samenstelling in de teams kwamen er voor de cliënten 

meer vaste gezichten. Wat als een voortuitgang werd ervaren. Enerzijds door de realisatie 

van de nieuwe huiskamer, anderzijds doordat ze meer nadruk willen leggen op welzijn, gaan 

de teams anders ingedeeld worden. Met een vaste teambezetting kan je beter een 

vertrouwensrelatie met cliënten opbouwen. Cliënten merken een positieve verandering: De 

communicatie is verbeterd, er wordt beter geluisterd naar de cliënten en familie. En daar 

wordt ook naar gehandeld. Er wordt meer persoonlijke aandacht gegeven en meer 

belangstelling getoond door het personeel. Als medewerkers niet kunnen komen, dan zeggen 
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ze dat het even kan duren. En als er iets niet goed gaat, dan wordt er ook over gesproken. De 

cliënt ervaart een betere kwaliteit van zorg. Dit is in gesprekken met familie, cliënten en 

EVV’ers duidelijk naar voren gekomen. Familieleden komen met ideeën voor het vergroten 

van het welzijn van bewoners en willen deze ook zelf uitvoeren. 

- Professional: Ondanks alle veranderingen is de bereidheid bij de medewerkers groot om aan 

de slag te gaan met zelfsturing en is de betrokkenheid vergroot. Er is een goede 

voedingsbodem om de volgende stappen te gaan maken. Het effect op de professionals is dat 

medewerkers zich weer gezien en gehoord voelen. Dit doet een beroep op hun oorspronkelijke 

motivatie om met plezier zich in te zetten voor dit vak, voor de bewoners, voor de organisatie. 

Waardoor het draagvlak voor bijdrage aan verandering weer groter is geworden. Het 

personeel is beter op de hoogte van de persoonlijke situatie van de cliënten. De eigen 

verantwoordelijkheid van de medewerkers is toegenomen. Medewerkers pakken het nu meer 

zelf op en schuiven het niet meer af op hun leidinggevende. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

Westerholm/Rikkers-Lubbers heeft zich tijdens Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen 

gericht op het implementeren van zelfsturende teams. Aangezien dat een proces was en geen 

product, kunnen hier geen opbrengsten worden vermeld. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Er is een positieve flow als het gaat om het zetten van vervolgstappen richting zelforganisatie. Als 

eerste wilt Westerholm/Rikkers-Lubbers de basis op orde brengen. Dit betekent dat ze gezamenlijk 

moeten gaan definiëren wat ze onder zelforganisatie verstaan en binnen welke kaders ze het proces 

gaan vorm geven. Parallel aan de basis op orde loopt het proces van kwaliteitsverbetering van het 

primaire proces op aspecten van veiligheid en welzijn.  

 

Tips & Tops 

- Zorg voor goede begeleiding bij de overgang naar zelfsturende teams. 

- Geef de teams meer ondersteuning bij het roosteren.  

- Voorkom bestuurlijke perikelen en het ontbreken van de juiste randvoorwaarden. 

 

Meer weten:  

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

http://www.westerholm.nl/ 

https://www.youtube.com/watch?v=rf7PRTahAeQ  
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