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Stichting Pro Senectute: Thema Driehoek cliënt, professional en mantelzorger  

 

Totaal 7 locaties. Zorgsoorten: Psychogeriatrie en somatiek. 

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,4 

 

Driehoek cliënt, professional en mantelzorger: ‘Vitaliteitsplan voor bewoners’  

Stichting Pro Senectute 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. Pro Senectute nam met alle locaties deel aan Waardigheid en trots, Ruimte voor 

verpleeghuizen.  

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.  

 

Pro Senectute wil voor haar bewoners de zorg zodanig invullen dat persoonlijke wensen en 

mogelijkheden van de bewoner centraal staan. De woorden waardigheid en trots staan voor meer dan 

het centraal stellen van de bewoner; het gaat om het stimuleren van vitaliteit, afgestemd op de 

individuele (fysieke en mentale) mogelijkheden en de wensen van de bewoner. Vitaliteit behelst meer 

dan beweging en gezond eten. Het heeft ook te maken met het sociale netwerk, het ontplooien van 

activiteiten waar bewoners energie van krijgen, het open staan voor nieuwe mogelijkheden (waar 

onder nieuwe technologieën) en de veerkracht hebben als het even tegen zit. 

Om dit te bereiken heeft Pro Senectute een verbeterplan ingediend op basis van drie pijlers:  

1. Veranderen van de huidige werkwijze door bewustwording en stimulering van vitaliteit van 

onze bewoners én medewerkers  

2. Inzetten van nieuwe (technologische en innovatieve) producten en diensten  

3. Ontwikkelen en implementeren van ondersteunende instrumenten, hulpmiddelen en 

scholing voor alle medewerkers en direct betrokkenen 

 

Het doel van dit verbetertraject was dat bewoners van Pro Senectute naar eigen vermogen vitaler en 

zelfredzamer worden, binnen hun fysieke en geestelijke mogelijkheden en wensen. Medewerkers en 

naasten herkennen, erkennen en stimuleren deze vermogens en wensen. Dit nieuwe paradigma 

(denken vanuit mogelijkheden en niet vanuit ziekte/zorg) stond centraal in de werkwijze van de 

organisatie. Om het effect van de ingezette verbeteringen in kaart te brengen, heeft Pro Senectute 

vitaliteit vragen aan het bewoner tevredenheid onderzoek én aan het medewerker tevredenheid 

onderzoek toegevoegd. Pro Senectute heeft het onafhankelijk onderzoeksbureau ZorgDNA, 

respectievelijk Effectory, gevraagd dit onderzoek uit te voeren. Het eerste onderzoek was eind 

2016/begin 2017. Een tweede onderzoek vindt plaats in februari 2018. 
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Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Bewoner & mantelzorger: De cliëntenraad stelt vast dat de weg, die is ingeslagen, bijdraagt 

aan de tevredenheid van de bewoners. Ze zien onder ander dat er meer aandacht is voor 

wie de bewoner is en wat hem drijft. Ze stelt ook vast dat dit ondersteunend is aan de 

dialoog die op de locaties met de managers wordt gevoerd. De cliëntenraad is ook tevreden 

over de weg die is ingeslagen met de ontwikkeling van de medewerkers. Voor de komende 

jaren verwacht de cliëntenraad dat de ontwikkelingen kunnen worden voortgezet. De 

cliëntenraad stelt dat de toenemende aandacht voor wie de bewoner is en wat hem drijft, 

bijdraagt aan de tevredenheid van de bewoners. 

- Professional: De interne projectleider stelt vast dat de ontwikkelmap ‘Ik heb hart voor mijn 

talent’ een goed hulpmiddel is voor medewerkers. Het ondersteunt medewerkers om te 

reflecteren op hun functioneren en bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid en 

initiatief voor hun loopbaan en aansluiting op de arbeidsmarkt. Het ondersteunt 

leidinggevenden in het begeleiden en ondersteunen van medewerkers. De test van de 

talentontwikkeling geeft een objectief beeld van het functioneren van de medewerker 

binnen de context van de organisatie en zijn/haar functie. Het verschaft daarnaast inzicht 

in de talenten, soms overstijgend aan de functie, van de medewerker. De 360° feedback 

geeft inzicht hoe collega’s naar elkaar kijken en elkaar ervaren in de samenwerking. De 

koppeling met het ontwikkelkompas geeft richting voor de talent-ontwikkelmogelijkheden 

van de medewerker zowel binnen als buiten de organisatie. De rapportage vormt een 

hulpmiddel voor het ontwikkelgesprek waarin het huidige functioneren, de gewenste 

ontwikkeling en de koppeling naar bijdrage aan organisatiedoelstellingen en koers centraal 

staan 

 

Resultaat: Opbrengsten  

- Boekje ‘Hoe gaat het met jou’: Boekje waarmee, door het bijhouden van een logboekje en 

met tips, medewerkers gespiegeld worden op hun eigen vitaliteit en hoe om te gaan met de 

eigen balans. Boekje ‘Hoe gaat het met jou’-deel 1; Boekje ‘Hoe gaat het met jou’-deel 2. 

- Individuele leer en werkmap ‘Ik heb hart voor mijn talent’: hulpmiddel voor de reflectie op 

persoonlijke talentontwikkeling van de medewerker en input voor het Persoonlijk Ontwikkel 

Plan (POP) gesprek over de ontwikkeling van je eigen talenten en bijdrage aan de 

doelstellingen en koers van de organisatie. 

- Programma ‘Methodische werken’  programma in samenwerking met OPPstap. In dit 

programma leren medewerkers  hoe ze individueel en in samenwerking met andere 

disciplines vragen en wensen van de bewoner en zijn/haar naasten  effectief kunnen 

vertalen en vastleggen in het  zorgleefplan.  

- Rapport Gastvrijheid: Verslag van de interne discussie over wat gastvrijheid betekent vanuit 

het perspectief van de bewoner en wat dit vervolgens betekent voor houding, gedrag en 

vaardigheid van de medewerker. 

- Vragenlijst medewerkers: Pro Senectute heeft een vragenlijst ontwikkeld waarmee hun 

eigen vitaliteit kunnen meten.  

  

 

 

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/01/2.-Hoe-gaat-het-met-jou_pagina1-7.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/01/2.-Hoe-gaat-het-met-jou_pagina7-14.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/01/2.-Ik-heb-hart-voor-mijn-talent-.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/01/4.-Vragenlijst-Medewerkers.pdf
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Vervolgstappen voor de toekomst 

Door deel te nemen aan Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen is het thema vitaliteit op 

de agenda gezet bij Pro Senectute. Het plan voor waardigheid en trots heeft een ontwikkeling in gang 

gezet. Vitaliteit is verwoord in de visie van Pro Senectute. De doorontwikkeling van gastheerschap, 

methodisch werken en talentontwikkeling is onderdeel geworden van het kwaliteitsplan en daarmee 

van het jaarplan 2018. Voortgang van het ingezette proces is hiermee geborgd. Er is voldoende 

vertrouwen dat ook de komende jaren het perspectief van de bewoners leidend zal zijn. 

 

Tips & Tops 

- Pro Senectute heeft het verbetertraject aangepakt als een intern veranderproces, in plaats 

van een project. Hierdoor blijft het thema Vitaliteit leven, ook als het project is afgerond. 

- Denk goed na over de rolverdeling, zeker die van de projectleider. Pro Senectute vroeg zich 

af of de rol van projectleider past bij een locatiemanager, aangezien het een breed 

veranderproces betrof. Het ging over de locaties heen.  

- Maak de planning niet te ambitieus, projecten kosten tijd. 

- Maak gebruik van specifieke hulpmiddelen zoals de Vitaliteits-boekjes, de OPPstap-

trainingen en het POP- programma. Dit helpt bij de verandering. 

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/pro-senectute/ 

http://www.pro-senectute.nl/  

 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/pro-senectute/
http://www.pro-senectute.nl/

