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Liemerije: Thema Driehoek cliënt, professional en mantelzorger  

 

Totaal 7 locaties. Zorgsoorten: PG, GP, Somatiek, Palliatieve Zorg, revalidatie, dagbehandeling 

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,9 

 

Thema Driehoek cliënt, professional en mantelzorger ‘Aandacht voor’  

Liemerije 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 primaire project van Liemerije was het verdiepen van de kernkwaliteiten,  bij elke medewerker 

in de organisatie. De kernkwaliteiten zijn: ‘Goed doen’, ‘Gewoon doen’ en ‘Samen doen’. Parallel is 

gewerkt aan het vergroten van de eigen regie van medewerkers. Beide met als doel om 

belevingsgerichte zorg voor cliënten te ontwikkelen. Dit heeft Liemerije gedaan door structureel 

introductiebijeenkomsten te organiseren met medewerkers om gezamenlijk met de bestuurder in 

gesprek te gaan over de kernkwaliteiten. Een groep van ongeveer 15 medewerkers gaat gedurende 

een dagdeel in gesprek over de waarde van de kernkwaliteiten in hun dagelijks werk. Alle 

medewerkers namen hieraan deel. Tientallen medewerkers namen daarnaast deel aan de 

verdiepingsbijeenkomsten over ‘Gewoon doen’ en ‘Energie in balans’. Hierin wordt in een kleine 

groep medewerkers onder begeleiding van een coach, stil gestaan bij het (her)vinden van balans 

(‘Goed doen’) of het je leren uitspreken (‘Gewoon doen’). Ook vinden er teambijeenkomsten plaats 

waar wordt stilgestaan bij het ‘Samen doen’. Zo is in cultuur en gedrag een beweging ontstaan die 

gestoeld is op inzicht in eigen gedrag en handelen, op openheid en het gesprek over onderwerpen 

die ertoe doen. Medewerkers werden zich meer bewust in het oppakken van eigen regie.  

Liemerije maakt geen begroting meer en ieder team beschikt over een eigen normkader, 

(huishoudboekje) waarin ze zelf keuzes kunnen maken over bijvoorbeeld personele inzet of het zelf 

koken.    

Vanuit het oppakken van eigen regie zijn er taakhouders (medewerkers) binnen de teams. 

Taakhouders  dragen zorg  voor een onderwerp en zijn hiervan het aanspreekpunt. Onderwerpen 

kunnen zijn: HACCP, Vrijwilligers, Veiligheid, Belevingsgerichte zorg, Rooster, 

Werkbegeleiding/Leerlingen. Wanneer deze taakhouders samen komen, wordt dat het kernteam 

genoemd. Binnen het kernteam wordt overleg gepleegd of aanvullende informatie gegeven over de 

verschillende onderwerpen. Hierbij wordt ook gekeken naar eventuele veranderingen of 

verbeterpunten die doorgevoerd kunnen worden. Dit zal dan weer terugvertaald worden naar de 

afdeling. De huidige teamleiders worden begeleid in leiderschapsontwikkeling passend bij het 

leiden/ begeleiden van de medewerkers naar eigen regie. 

 

Resultaat: Effecten cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: De Cliëntenraad staat meer in verbinding met het bestuur en de 

projecten, zodat dingen beter kunnen worden aangekaart en opgelost. Er is merkbaar meer 

aandacht voor liefdevolle zorg, aldus de Cliëntenraad. Er heerst een gevoel van aandacht en 
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aanwezigheid, ook bij mantelzorgers. De Cliëntenraad geeft aan dat zij veel positieve  

reacties krijgen vanuit  cliënt- en huiskamergesprekken. Zo is er op een afdeling meer 

personeel beschikbaar in de huiskamer gedurende de avond omdat dit gemist werd en is er 

meer aandacht gekomen voor de sfeer en rust gedurende de maaltijden. 

- Professional: Medewerkers durven stil te staan bij zichzelf, eigen waarden en gedrag en 

ervaren plezier. Die ontwikkeling is de basis voor belevingsgericht werken. Liemerije voerde 

consequent het gesprek over de kernwaarden met medewerkers en heeft daarmee een 

solide basis voor zelfsturing en belevingsgerichte zorg gelegd. Een sterk gevoel van 

openheid en erkenning bij medewerkers, een overwegend goede sfeer, onderweg naar 

zelfsturing en ruimte om open te staan voor de beleving van de cliënt. Bijvangst is de 

intensivering van de focus op de bedoeling. Dit heeft geleid tot het loslaten van een 

begrotingscyclus, het transparant maken van het huishoudboekje voor medewerkers en het 

voorgenomen beluit om de hiërarchische laag van managers zorg eruit te halen. 

Medewerkers spreken zich meer uit in de teams, en ook naar hun leidinggevende. Ze zijn 

betrokken en ervaren meer zelfvertrouwen om hulp te vragen bij de coach die hiervoor 

beschikbaar is. Het feedback geven ontwikkelt zich. Medewerkers zijn structureel meer 

betrokken bij Liemerije brede projecten. Zij ervaren ook daadwerkelijk inspraak. Het 

‘Samen doen’, de saamhorigheid wordt als grootste winst benoemd door de professionals. 

Men kan zich eerlijk en open uiten en voelt zich veilig. Iedere collega wordt gezien en 

gehoord. Dat wordt ook gevoeld en ervaren zo. “Je weet dat er naar jou als persoon 

gekeken wordt”. Daardoor functioneren professionals anders geven ze aan. 

 

Resultaat: Opbrengsten  

- Pilot cliëntervaring/vragenlijst: Het instrument bevat een vragenlijst die naar alle cliënten 

(of naasten) van een afdeling gestuurd wordt. De enquête is anoniem. Resultaten worden in 

een dialoog met cliënten, naasten en medewerkers besproken. De dialoog leidt tot een 

actielijst. De actielijst wordt in een volgende bijeenkomst langsgelopen op resultaat. De 

frequentie is minimaal drie metingen per twee jaar per afdeling. 

- Bespreking na afloop van de bijeenkomsten kernkwaliteiten: De structurele bijeenkomsten 

gaan in op de kernkwaliteiten. Hierna wordt altijd mondeling een rondje gedaan hoe de 

bijeenkomst is ervaren. In aanwezigheid en nabijheid van bestuurder, manager zorg en 

teamleider in gesprek vanuit oprechte interesse, luisteren en waar nodig ook actie. Dit 

brengt ook verbinding tussen medewerkers door de ontmoeting met collega’s. 

- De regelkaart: Maandelijks eenvoudig toegankelijk overzicht voor teams met de 

belangrijkste financiële en niet-financiële indicatoren. Op basis van dit overzicht kunnen de 

teams zelf acties ondernemen om de zorgverlening beter of anders te organiseren. Er is 

sprake van terugkijkende en vooruitkijkende indicatoren.  

-  Normmodel: Dit model helpt teams om op basis van de aanwezige cliëntenpopulatie te 

bepalen wat er nodig is om optimaal aan de cliëntvraag te voldoen. Het model berekent op 

basis van de ingevoerde cliëntenpopulatie een richtinggevend budget voor de inzet van al 

het direct gebonden personeel. En wat dit in relatie met het basisdienstrooster aan 

financiële ruimte geeft. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Liemerije deelt graag de ontwikkelde producten met anderen. Mogelijk gaat Liemerije in de 

toekomst clinics organiseren om deze kennis over te dragen naar andere geïnteresseerden.  

Verdere vervolgstappen zijn het continueren van de ingezette lijn. Tijd blijven nemen voor 

reflectie, individueel en samen met collega’s. Liemerije ziet de effecten van haar ingezette koers, 

maar blijft aanpassen waar nodig. Liemerije blijft vasthoudend in deze ontwikkeling en blijft het 
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goede voorbeeld geven. De focus behouden op de dialoog met medewerkers, dit levert belangrijke 

informatie op en het delen van de energie en visie is van grote toegevoegde waarde. 

 

Tips & Tops 

- Kijk niet alleen naar de bewoners, maar ook zeker naar de medewerkers. Als team, maar 

ook het individu. Een tevreden medewerker straalt dit ook uit, dit zal ten goede komen van 

de bewoners, collega’s en familieleden. Gebruik de inzet van de kernkwaliteiten en 

verdiepende bijeenkomsten om dit resultaat te bereiken.  

 

Meer informatie: 

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

https://www.liemerije.nl/ 

De presentatie van Liemerije op het Waardigheid en trots congres: 

https://www.slideshare.net/Waardigheid_en_trots/liemerije-voorbij-budgettering-team-regie-op-

het-huishoudboekje  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/liemerije/
https://www.liemerije.nl/
https://www.slideshare.net/Waardigheid_en_trots/liemerije-voorbij-budgettering-team-regie-op-het-huishoudboekje
https://www.slideshare.net/Waardigheid_en_trots/liemerije-voorbij-budgettering-team-regie-op-het-huishoudboekje

