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Rivas Zorggroep: Thema Driehoek cliënt, professional en mantelzorger  

   

Totaal 17 locaties. Zorgsoorten: Psychogeriatrie.  

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,5 

 

Driehoek cliënt, professional en mantelzorger ‘Gewoontegetrouw’ 

Rivas Zorggroep 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.  

 

Rivas Zorggroep heeft met drie locaties meegedaan aan Waardigheid en trots, Ruimte voor 

Verpleeghuizen met het traject ‘Gewoontegetrouw’. Dit project heeft het welzijn van bewoners 

vergroot door de focus op de leefwereld te leggen en in te zoomen op rituelen en gewoontes. 

Medewerkers hebben als eerste via sessies binnen het project de belangrijkste pijlers benoemd die 

voor hen van belang zijn om dit te kunnen doen. Met behulp van teamsessies en –coaching on the 

job hebben medewerkers de vaardigheden rond ‘gewoontegetrouw’ geleerd. 

Na een stevige basis gelegd te hebben met persoonsgerichte zorg (Planetree) heeft Rivas Zorggroep 

nu een verdiepingsslag gemaakt in de kleinschalige zorg voor de mensen met dementie. Het welzijn 

van bewoners met dementie wordt bevorderd door bewust te focussen op de leefwereld van de 

bewoner en diens naasten, waarbij gewoonten en rituelen van de bewoner leidend zijn in het 

dagelijks leven van de bewoner. Met lef en creativiteit zoekt men naar oplossingen om aan de 

gewoonten die er toe doen, invulling te geven. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: De Cliëntenraad is tevreden over de effecten van het project. “Als 

we op de woningen komen merk je dat mensen tot rust komen. Dat men ervaart dat er naar 

hen geluisterd wordt en ze als persoon gezien worden. Dat er op hun hun gewoonten 

ingegaan wordt. Zo heeft iemand een speelgoed hondje waarmee zij speelt. Wensen 

worden gerespecteerd. In bed liggen, op de gang lopen, rust hebben...Familie voelt zich 

hier ook prettiger bij”. De indruk ontstaat dat bewoners rustiger en ontspannen zijn. De 

werkwijze met betrekking tot gewoontegetrouw brengt herkenning bij de bewoners. 

Eigenheden en rituelen zijn herkenbaar voor de bewoner hierdoor lijkt hij/zij zich meer 

senang te voelen, meer op het gemak en comfortabel. Het geeft een tevreden indruk. 

Mensgerichte zorg heeft nog meer vorm en inhoud gekregen. 

- Professional: Bij vrijwilligers is het zichtbaar dat men zich realiseert dat mensen zelf 

moeten willen en je geen dingen kunt opleggen bij bewoners. Ook binnen teams, dat je met 

elkaar de beslissingen neemt over wat er toe doet. Er is ruimte om dat nu te doen. En zo 

ontstaat er eigen regelruimte binnen teams. Medewerkers kregen meer inzicht met behulp 

van een andere manier van rapporteren, de SOAP methode. Vooral de interacties in de 

teams zijn belangrijk. Leren van en met elkaar. Inzichten werden vergroot door het delen 

van elkaars ervaringen. Het doorlopen en bespreken hiervan is heel leerzaam voor collega’s 

onderling. Volgens de projectleider zijn er verschillende positieve veranderingen zichtbaar 
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bij de medewerkers. Zo zijn teams zelfstandiger geworden en dragen meer 

verantwoordelijkheid richting de zorg voor bewoners en hun naasten en de organisatie van 

de woongroep. De onderlinge samenwerking tussen de medewerkers, de specialist 

ouderengeneeskunde en de psychologen is geïntensiveerd en verbeterd, de neuzen staan 

dezelfde kant op. De arbeidsvreugde van de medewerkers neemt toe doordat ze meer grip 

hebben op de situatie van de bewoner en de inbreng van de medewerker is van essentieel 

belang en wordt gewaardeerd. De inhoud van het werkoverleg heeft meer diepgang 

gekregen. Het is niet langer een mededelingen uurtje maar er wordt gesproken over hoe 

doen we het met elkaar voor de bewoner. 

 

Resultaat: Opbrengsten  

- Toolkit voor gewoontegetrouw – omgevingszorg: Een volledig pakket dat medewerkers en de 

omgeving ondersteund in het omgaan met bewoners. Met daarin onder andere een e-

learning pakket met daarin verschillende modules met onderwerpen als het beschadigd 

brein, dagstructuur, fysieke omgeving en bejegening. Daarnaast zijn er ook thema- en 

opdrachtkaarten om spelenderwijs te leren. 

- Rolbeschrijving van de omgevingscoach. 

- Tracers (JCI): Vanuit het JCI-keurmerk werkt Rivas Zorggroep met tracers. Dossiertracers 

worden gebruikt om te checken of de nieuwe werkwijzen bij bewoners tot uitvoer worden 

gebracht. Daar waar nodig zetten ze verbeteracties in. 

- Eetgenootjes: Door de eetgenootjes kan Rivas Zorggroep extra aandacht realiseren rondom 

de maaltijd. Eetgenootjes zijn een mooie aanvulling op de bestaande teams. Jonge mensen 

die vaak ook nog bereid zijn vakantiewerk te komen doen. Bijkomstig effect is dat sommige 

eetgenootjes ook een zorgopleiding gaan volgen, naar aanleiding van hun ervaringen met 

het werken en leven in een verpleeghuis. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Het traject is op drie locaties succesvol afgerond. Op een groot aantal locaties heeft Rivas 

Zorggroep een vervolg gegeven aan het project en vanaf 2018 werken alle locaties volgens 

‘Gewoontegetrouw’. Daarna is het verankerd in de organisatie.  

 

Tips & Tops 

- Betrek de andere behandelaren, zoals artsen en psychologen, op tijd bij een project. Hen er 

later bij betrekken kost uiteindelijk meer tijd en overtuigingskracht.  

- Begin op tijd met het opleidingen van je interne trainers. Zij staan dicht op de werkvloer en 

zien eerder welke medewerkers of teams aandacht nodig hebben. 

 

Meer weten 

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

https://www.rivas.nl/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/rivas-zorggroep-tussenstand-pilot-gewoontegetrouw/  

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/planetree-concrete-basis-voor-mensgerichte-zorg/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/praktijk-kerstdiner-rivas/  
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