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De Wever: Thema Driehoek cliënt, professional en mantelzorger  

 

Totaal 16 locaties. Zorgsoorten: Somatiek, psychogeriatrie (PG), PG-revalidatie, PG-psychiatrie, jong 

dementerenden, Korsakov, Huntington, NAH, geriatrische revalidatie en ZZP 1 en 3. 

Cijfer Zorgkaart Nederland: 7,8 

 

Driehoek cliënt, professional en mantelzorger 

De Wever 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 Wever neemt 

deel aan Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen met drie trajecten (drie locaties) binnen 

het subthema leiderschap / governance.  

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.  

De Wever heeft drie verbeterplannen: ‘Van hard werken naar bewust werken’, ‘Familiezorg’ en ‘Zorg 

Innovatie Centra’. 

 

Driehoek cliënt, professional en mantelzorger ‘Van hard werken naar bewust werken’ 

'Van hard werken naar bewust werken' is één van de drie trajecten waarmee De Wever meedoet aan 

Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen. Het doel van dit traject was de werktevredenheid 

van de medewerkers vergroten en daarmee de tevredenheid en het (zelf)bewustzijn van medewerkers 

te verhogen. Hierdoor hoopte zij de kwaliteit van de zorg voor cliënten te verhogen. Bij het project 

werd gebruik gemaakt van het veranderproces zoals beschreven in het boek ‘Van Hard werken naar 

Bewust werken’. De filosofie achter dit proces: Stel de medewerker centraal, zorg dat deze zich 

gesteund voelt, zich waardevol voelt en werkplezier ervaart. Pas dan komt zijn kennis, kunde en 

vaardigheid werkelijk tot ontwikkeling. Een gevolg hiervan is dat zijn zelfvertrouwen en 

betrokkenheid toeneemt en daarmee zijn cliënt en familie gebaat.  

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: De Cliëntenraad ziet dat de sfeer op de locatie is veranderd. Bewoners 

zijn zinvoller bezig op de afdelingen. Zinvoller wil zeggen dat de activiteiten meer zijn 

afgestemd op de behoeften en affiniteit van de bewoner. Er is meer echte aandacht voor 

bewoners. Volgens de projectleider heeft deze manier van werken een positieve uitwerking 

op de bewoners. Medewerkers voelen zich namelijk rustiger, minder gehaast en zitten beter 

in hun vel. Dit maakt dat medewerkers zich beter kunnen verbinden met de (behoeften) van 

de bewoner.  

- Professional: Volgens de projectleider staan medewerkers in het directe contact met 

bewoners in de 'aan-stand'. De ‘aan-stand’ betekent dat de medewerker in het ‘hier en nu’ 

echte aandacht kan hebben voor de bewoner, en niet in gedachten is met al datgene wat nog 

zou moeten gebeuren die dag. Dit laatste maakt dat je niet met aandacht in het hier en nu 

(bij de bewoner) kunt zijn aangezien je aandacht gericht is op de ‘toekomstigheden’ van die 

dag. De werkwijze ‘Van hard werken naar bewust werken’ maakt dat medewerkers zich meer 

bewust worden van hun eigen manier van werken en wat dit voor consequenties heeft voor 

zichzelf en voor bewoners. Medewerkers gaan anders kijken naar de zorg, ze moeten hun 

vaste patroon van 'nu moet er gedweild worden' los durven laten. Hoe leer je 'nee' zeggen. 
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Pas als je daar meer bewust mee om kunt gaan kun je voor bewoners doen wat er echt toe 

doet. 

Quote medewerker: “Het volgen van de training ‘Van hard werken naar bewust werken’ heeft 

mij persoonlijk veel opgeleverd. Ik ben veel zelfstandiger geworden en kijk anders naar de 

dagelijks dingen die er op de afdeling gebeuren. De 'controle-dwang' van die er vaak is kunnen 

we beter loslaten door daar met elkaar over te praten. Medewerkers krijgen daarmee de 

kans om zich zelf te ontwikkelen”. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

‘Van Hard werken naar Bewust werken’: Jean-Luc Spaninks (seniorverpleegkundige en coach 

bij de Wever) en zijn leidinggevende Peter Westerhof schreven samen een boek over de 

aanpak van De Wever. Het boek geeft achtergronden voor de aanpak en heldere en praktische 

handvatten om deze manier van werken in de praktijk te brengen. 

- Trainingsplan ‘Van hard werken naar bewust werken’: Een opleidingsprogramma ontwikkeld 

door seniorverpleegkundige en coach Jean-Luc Spaninks, in samenwerking met afdeling 

Opleidingen van De Wever. Een training voor medewerkers die als coach deze manier van 

werken op de werkvloer in de praktijk gaan brengen door collega-medewerkers met deze 

aanpak te coachen en te helpen ontwikkelen als professional op het gebied van 

zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De organisatie is bereid meer informatie te geven 

over de training. Mail voor meer informatie naar j.spaninks@dewever.nl.  

- Interne evaluatie van het scholings- en opleidingsplan (in ontwikkeling): Evaluatie van het 

scholings- en opleidingsplan door middel van interviews waarbij gekeken gaat worden naar 

effecten voor medewerkers, cliënten en de organisatie.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Een locatiemanager en een verpleegkundig specialist hebben als een duo binnen de organisatie het 

proces ‘Van hard werken naar bewust werken’ ontwikkeld en ook de kar getrokken in het traject. 

Voor de verdere verspreiding binnen (en buiten) De Wever is het van belang de aanpak bij meerdere 

mensen onder te brengen. De aanpak meer in de organisatie te borgen. Daarnaast is er een 

bestuurlijke opdracht: hoe gaat je om met de effecten van deze projecten? Wat betekent het als 

cliënten en familie meer eigen regie hebben? Wat betekent het als medewerkers en teams meer 

zelfstandig gaan werken? Dat is een bestuurlijke opgave.  

Inmiddels is ook besloten om de coachtraining opnieuw te organiseren voor andere medewerkers, 

maar ook een iets lichtere versie van de training te organiseren voor andere leden van de teams. Ten 

slotte participeert De Wever in het actie-onderzoek dat vanuit Waardigheid en trots wordt uitgezet. 

Samen met het bureau Schouten en Nelissen wordt onderzoek gedaan naar de effecten van coaching 

on the job en teamontwikkelingsbijeenkomsten 

 

Tips & Tops 

- Investeren in de medewerker en zijn kracht versterken is een noodzakelijke voorwaarde voor 

goede zorg aan cliënten en een goede verbinding met familie. 

- Zorg ervoor dat binnen alle lagen van de organisatie mensen op de hoogte zijn van de inhoud 

van het verbeterproces. Daarmee wordt de verbeteraanpak beter geborgd binnen de 

organisatie.  

 

Meer weten 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/de-wever/van-hard-werken-naar-bewust-werken/  

https://dewever.nl/  

https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/wever-leert-medewerkers-anders-denken-voelen-en-

handelen/  

https://www.bol.com/nl/f/van-hard-werken-naar-bewust-werken/9200000026242783/
mailto:j.spaninks@dewever.nl
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/de-wever/van-hard-werken-naar-bewust-werken/
https://dewever.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/wever-leert-medewerkers-anders-denken-voelen-en-handelen/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/wever-leert-medewerkers-anders-denken-voelen-en-handelen/
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Driehoek cliënt, professional en mantelzorger ‘Familiezorg’ 

‘Familiezorg’ is één van de drie trajecten waarmee De Wever meedoet aan Waardigheid en trots, 

Ruimte voor verpleeghuizen. Het doel van dit traject was de methode ‘Familiezorg’ verder 

verbeteren en borgen ten behoeve van de kwaliteit van leven van de bewoners. Uitdaging van 

‘Familiezorg’ was hoe je familie kunt verleiden om actief betrokken te worden bij de zorgverlening 

aan de bewoners. Om dit goed te kunnen doen is De Wever gestart met het verminderen van regels 

en het trainen van alle medewerkers in de omgang met familie.  

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: De Cliëntenraad heeft gesprekken met groepjes bewoners om zicht te 

krijgen op de tevredenheid van bewoners. Daarnaast vindt de raad dat bezuinigen op regels 

belangrijk is. Ze willen de maximale tijd creëren voor de bewoners. Voorbeelden: Dagelijks 

douchen, familiebezoek in aparte ruimte bij onrustige bewoners en huisdieren toestaan. 

Volgens de projectleider heeft ‘Familiezorg’ een positief effect op de sfeer. Bewoners ervaren 

meer openheid in de omgang met elkaar en voelen zich veilig.  

- Professional: Volgens de projectleider is het effect van ‘Familiezorg’ merkbaar in de relatie 

tussen medewerkers en familie. De ontmoeting is anders, meer een open gesprek. Daarmee 

ontstaat ook een beter inzicht en begrip voor wederzijdse verwachtingen.  

Quote medewerker: “Dat je als medewerkers zelf regels kunt afschaffen geeft een sterk 

gevoel dat je zelf kunt beslissen hoe dingen gaan in je werk. Wat we bijvoorbeeld anders 

doen is het niet meer automatisch de bloeddruk meten of bewoners op de weegschaal zetten. 

dat doen we nu in overleg met de SOG en als er geen aanleiding is doen we het niet”. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Training ‘Familiezorg’: Vanuit de visie op ‘Familiezorg’ is een training ontwikkeld. Deze 

training is ontwikkeld in samenwerking met het Expertisecentrum Familiezorg en wordt door 

twee trainers van De Wever gegeven.  

- Stappenplan Opruimactie: Via dit stappenplan kunnen teams zelf inventariseren welke regels 

kunnen worden opgeruimd.  

- Resultaten Opruimactie: Overzicht van overbodige regels: Een overzicht van drie soorten 

overbodige regels. Regels die het team zelf meteen kan afschaffen. Regels waar het locatie 

management over moet beslissen. En regels waar het MT van de organisatie over moet 

beslissen. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Voor de borging van ‘Familiezorg’ is het van belang dat De Wever zelf over een trainer beschikt. En 

dat de training af en toe herhaald wordt voor nieuwe medewerkers. Voor de opruimactie is het van 

belang dat managers van andere locaties ook met de opruimactie starten. Bij De Wever gaat dat vanaf 

2018 ook gebeuren. Ook is het een uitdaging om op een adequate manier om te gaan met de 

bewegingen van dit moment rond eigen regie bij de cliënt en meer zelfstandige medewerkers.  

 

Tips & Tops 

- Laat teams zelf beslissen welke regels ze afschaffen. Zij ervaren dat ze zelf invloed hebben 

op de manier waarop ze hun werk uitvoeren. Dit heeft een positief effect op de teams. 

- De Opruimactie Overbodige Regels kan door elke organisatie relatief simpel worden opgepakt 

 

 

Meer weten 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/de-wever/familiezorg-de-kunst-van-het-

ontmoeten/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/de-wever/familiezorg-de-kunst-van-het-ontmoeten/
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/de-wever/familiezorg-de-kunst-van-het-ontmoeten/
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https://dewever.nl/  

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/op-reyshoeve-de-wever-tilburg-is-er-nu-ook-aandacht-

voor-het-systeem-van-de-client/  

Blogs over Familiezorg: 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/annelein-van-sluijs-de-wever-verbinding-met-elkaar-

maken-maakt-het-voor-iedereen-leuker/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/meneer-stok-drie-jaar-heb-ik-mijn-vrouw-thuis-

verzorgd-nu-woont-ze-in-de-reyshoeve/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/maaike-van-der-hout-de-wever-familiezorg-je-moet-

het-echt-samen-doen/  

 

Driehoek cliënt, professional en mantelzorger ‘Zorg Innovatie Centrum’ 

‘Zorg Innovatie Centrum’ (ZIC) is één van de drie trajecten waarmee De Wever meedoet aan 

Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen. Locatie De Hazelaar wilde met het traject het 

ZIC-concept verder uitrollen als broedplaats en multidisciplinair centrum. Ook wilde het 

behandelcentrum effecten meten op een aantal criteria. Een ZIC is een afdeling waar medewerkers 

en relatief veel studenten met elkaar samenwerken om van elkaar te leren en de zorg beter te maken. 

Vanuit De Wever is het ook een doel om nieuwe medewerkers te boeien en te binden. Werken op een 

ZIC betekent voor zowel medewerkers als studenten voortdurend (leer)doelen stellen en vervolgens 

reflecteren op de vraag: Heb ik dat doel vandaag/deze week gerealiseerd? Medewerkers in de rol van 

docenten spelen een stimulerende en verbindende rol tussen de medewerkers en studenten en tussen 

De Wever en de Hogeschool. De totstandkoming van interprofessioneel leren en samenwerken binnen 

het M-ZIC is projectmatig opgepakt en gerealiseerd binnen de periode van W&T: Studenten en 

werkbegeleiders van verschillende disciplines leren samen binnen de innovatiecentra.  

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: Volgens de Cliëntenraad zijn studenten geïnteresseerd in het verhaal 

achter de cliënt en hebben tijd om hierover in gesprek te gaan. Volgens de projectleider is 

er op een ZIC meer aandacht voor cliënten. Cliënten profiteren van de kennis die studenten 

verzamelen. Bijvoorbeeld: afstudeerprojecten rondom bewegingsvrijheid, onbegrepen 

gedrag en palliatieve zorg. De resultaten worden direct ingevoerd op de ZIC-afdelingen.  

- Professional: Volgens de projectleider ontstaat er door de opzet van een ZIC een lerend 

klimaat. Alle betrokken hebben hier baat bij, inclusief cliënten en hun familie. Je werkt in 

een ZIC tegelijkertijd aan het binden van nieuwe medewerkers. Een voordeel van het werken 

met studenten is ook dat de bezetting tijdens vakantieperiodes makkelijker te realiseren is. 

De kwaliteit van medewerkers gaat omhoog en cliënten profiteren daarvan. Dit merk je 

doordat medewerkers continu bevraagd worden over waarom ze zaken doen zoals ze doen. 

Zeggen ‘dat doen we nu eenmaal zo’, wordt niet geaccepteerd door de grote groep studenten. 

Zij willen ‘evidence based’ onderbouwingen en zij benoemen zaken die zij op school anders 

hebben gehad. Medewerkers moeten weer bewust bekwaam worden: Paraat hebben waarom 

je handelt zoals je handelt.  

 

Resultaat: Opbrengsten  

- ‘Innoverend leren in het Zorg Innovatie Centrum. het creëren van ruimte voor vernieuwing’: 

De ervaringen met de ZIC zijn in dit boek gebundeld. Een praktisch boek vol inzichten om zelf 

met een ZIC aan de slag te gaan. 

- ‘Practice Development, naar duurzame verandering van zorg- en onderwijspraktijken’: Dit 

boek beschrijft een cyclische methodiek waarmee gezondheids- en onderwijsmedewerkers 

direct aan de slag kunnen om personen en praktijken duurzaam te veranderen. 

https://dewever.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/op-reyshoeve-de-wever-tilburg-is-er-nu-ook-aandacht-voor-het-systeem-van-de-client/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/op-reyshoeve-de-wever-tilburg-is-er-nu-ook-aandacht-voor-het-systeem-van-de-client/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/annelein-van-sluijs-de-wever-verbinding-met-elkaar-maken-maakt-het-voor-iedereen-leuker/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/annelein-van-sluijs-de-wever-verbinding-met-elkaar-maken-maakt-het-voor-iedereen-leuker/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/meneer-stok-drie-jaar-heb-ik-mijn-vrouw-thuis-verzorgd-nu-woont-ze-in-de-reyshoeve/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/meneer-stok-drie-jaar-heb-ik-mijn-vrouw-thuis-verzorgd-nu-woont-ze-in-de-reyshoeve/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/maaike-van-der-hout-de-wever-familiezorg-je-moet-het-echt-samen-doen/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/maaike-van-der-hout-de-wever-familiezorg-je-moet-het-echt-samen-doen/
https://www.bol.com/nl/f/innoverend-leren-in-het-zorginnovatiecentrum/30530403/
https://www.bol.com/nl/f/practice-development/9200000007505047/
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- Presentaties ZIC: Het concept van ZIC en de resultaten worden veelvuldig op congressen en 

symposia gepresenteerd door de Lecturer Practioners (medewerkers die aan de slag gaan als 

docenten). 

- ZIC-werkwijze: Om aan het begin van de dag een doel voor die dag te formuleren. Van deze 

manier van leren profiteren niet alleen de studenten maar ook de vaste medewerkers. 

- Jaarlijks medewerkerstevredenheid-onderzoek. 

- Afstudeerprojecten studenten: Studenten moeten een praktijkgerichte opdracht uitvoeren en 

kunnen de resultaten meteen toepassen in de praktijk. Medewerkers leren daar weer van. 

Door langlopende onderzoekslijnen samen met het lectoraat Persoonsgerichte praktijkvoering 

van Fontys FHMG kunnen de ZIC’s vraagstukken uit de praktijk grondig verdiepen, zaken 

implementeren en  evalueren.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Het is in de toekomst van belang dat De Wever  de tijd en middelen krijgt om deze werkwijze vast te 

houden. In het convenant arbeidsmarkt voor de regio is de intentie uitgesproken deze vorm van leren 

verder te ontwikkelen in de regio en binnen De Wever. De Fontys Hogeschool heeft een subsidie 

binnengehaald en daarmee wordt vanaf begin 2018 een onderzoek naar effecten van de ZIC opgezet. 

 

Tips & Tops 

- Een ZIC kan alleen maar slagen als er voldoende studenten op een ZIC geplaatst kunnen 

worden. 

- Een ZIC is een goed voorbeeld van samenwerking tussen een zorgorganisatie en een 

onderwijsinstellingen. De combinatie van zorgmedewerkers en studenten op een afdeling 

geeft vorm aan leren op de werkvloer.  

- Het kwantitatief meten van effecten bij cliënten kost veel tijd.  

 

Meer weten 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/de-wever/zorg-innovatie-centrum/  

https://dewever.nl/  

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/zorginnovatiecentra-wever-tilburg-succesvol/  

https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/regionale-aanpak-personeelstekort-ouderenzorg/
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/de-wever/zorg-innovatie-centrum/
https://dewever.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/zorginnovatiecentra-wever-tilburg-succesvol/

