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Zorggroep Reinalda: Thema Driehoek cliënt, professional en mantelzorger  

 

Totaal 4 verpleeghuizen. Zorgsoorten: Verpleeghuiszorg, eerstelijns verblijf, spoedzorg, 

logeeropvang, geriatrische revalidatiezorg, kortdurend verblijf, Vpt, Mpt, medisch specialistische 

zorg, palliatieve zorg, huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleiding, dagbesteding, 

wijkverpleging.  

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,8. 

 

Driehoek cliënt, professional en mantelzorger ‘Samen maken we het verschil’ 

Zorggroep Reinalda 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. 

 

Het project Samen maken we het verschil heeft als doel het welbevinden van de cliënt centraal te 

stellen. In dit YouTubefilmpje wordt uitgelegd waar het project over gaat en wat de opbrengsten 

zijn.  

Zorggroep Reinalda wil een vernieuwingsslag maken met als doelstelling dat de cliënt ervaart dat 

zijn/haar welbevinden centraal staat bij Zorggroep Reinalda. Er wordt via diverse, met elkaar 

samenhangende en in elkaar grijpende sporen gewerkt aan het bereiken van de doelstelling. Ze 

werken daarbij aan de volgende resultaten:  

1. De cliënt voelt zich gehoord, begrepen en als individu (h)erkend  

2. We hebben oog en zorg voor de naasten van de cliënt  

3. Medewerkers nemen verantwoordelijkheid hiervoor 

Zorggroep Reinalda wil de buitenwereld binnenhalen, zodat bewoners deel blijven uitmaken van de 

samenleving. De organisatie heeft aandacht voor de kwaliteit van leven en welbevinden van de 

bewoner. Zij leven met plezier in het verpleeghuis. De medewerkers hebben veel 

verantwoordelijkheden. Ze kleden de huiskamer bijvoorbeeld zelf aan en organiseren veel 

activiteiten.  

 

Resultaten: Effecten Cliënt, mantelzorger en professional  

- Cliënt: De cliënt voelt zicht beter gehoord en  maakt meer deel uit van de samenleving door 

de vele activiteiten. Er staan hometrainers en interactieve beeldschermen met spellen. Ook 

worden er regelmatig wandeltochten georganiseerd. Daarnaast krijgen ze meer persoonlijke 

aandacht van de medewerker en wordt er naar hun wensen geluisterd. ‘Een cliënt hoeft  

bijvoorbeeld niet meer perse vroeg zijn bed uit als hij wil uitslapen. Dat soort dingen maakt 

zijn dag weer leuk’, aldus een medewerker. 

- Mantelzorger: Er is meer oog voor de naasten van de cliënt. Voorheen kwam familie op 

bezoek, nu vragen ze aan de familie wat voor ondersteuning zij thuis boden en wat ze nu bij 

Reinalda voor hun naasten kunnen betekenen. Er is meer interactie. Informatie, gevoelens 

en herkenning delen mantelzorgers bijvoorbeeld tijdens het mantelzorgcafé. Dat maakt 

mantelzorgers meer betrokken en ook leren ze beter om gaan met hun naaste. 

https://youtu.be/mMALQKBFLbQ
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- Professional: Medewerkers nemen meer verantwoordelijkheid. Ze krijgen meer de ruimte. 

Iedere professional heeft een aantal vaste cliënten waardoor hij deze beter leert kennen en 

gepastere zorg kan bieden. Per bewoner kijken zij wat nodig is. Dat geeft een medewerker 

meer voldoening. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

Er zijn een bijna twintig deelprojecten uitgevoerd. Bij deze projecten zijn steeds de medewerkers 

betrokken geweest. Er zijn drie minidocumentaires gemaakt over de projecten. Bekijk de 

minidocumentaire van 2017, 2016 en 2015. De projecten waren: 

- Verbetercyclus: Op organisatieniveau is een verbetercyclus opgezet die ervaringen van 

Huiskamerbijeenkomsten met gastvrouw: Hier komen cliënten naartoe voor een praatje of 

een activiteit, zoals een high tea en gymnastiekles. 

- Evaluatiegesprekken 

- Gastvrijheidstrajecten Goed Toeven en Meer Kleur 

- VIP Bewoners  

- Vitaliteitsbeleid 

- Drie ontmoetingscentra  

- Elektronisch cliëntendossier  

- Servicebureau 3.0  

- Mantelzorgbeleid  

- Familiezorg/scholing  

- Mantelzorgnieuwsbrief 

- Mantelzorgcafés: Avondbijeenkomsten waar thema’s worden behandeld. Mantelzorgers 

praten bijvoorbeeld over ontwikkelingen in de ouderenzorg of omgaan met de dood. 

- Pilot Compaan  

- “Leef je in”-inspiratiesessies  

- Andere communicatiemiddelen  

- Cliëntenpanel  

- Actiegroep troubleshooters 

- Communicatieplan  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Reinalda wil doorgaan met het uitvoeren van projecten rondom welzijn. Zij wil de beweging op gang 

houden en Waardigheid en trots als kapstok gebruiken. 

 

Tips & Tops 

- Betrek de medewerkers al bij de planvorming. 

- Belevingsthermometer is een lastige tool. En maar deels van de grond gekomen. Denk 

dus goed na over welke instrumenten en tools je gaat implementeren. 

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/zorggroep-reinalda/ 

https://www.zorggroepreinalda.nl/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/video-zorggroep-reinalda-samen-maken-we-verschil/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/reinalda-ethische-dilemmas/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/wensboom-groot-succes-zorggroep-reinalda/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/maak-jij-verschil/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/reinalda-stelt-3-nieuwe-typen-functionarissen-aan/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/huiskamerbijeenkomsten-helpt-betrekken-familie-en-

naasten/  

https://youtu.be/yLDDhPxPr5U
https://www.youtube.com/watch?v=mMALQKBFLbQ
https://www.youtube.com/watch?v=RrtLfE3h7cM
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/zorggroep-reinalda/
https://www.zorggroepreinalda.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/video-zorggroep-reinalda-samen-maken-we-verschil/
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/reinalda-ethische-dilemmas/
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/wensboom-groot-succes-zorggroep-reinalda/
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/maak-jij-verschil/
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/reinalda-stelt-3-nieuwe-typen-functionarissen-aan/
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/huiskamerbijeenkomsten-helpt-betrekken-familie-en-naasten/
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/huiskamerbijeenkomsten-helpt-betrekken-familie-en-naasten/

