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Sint Jozefoord: Thema Driehoek cliënt, professional en mantelzorger  

 

Totaal 1 locatie. Zorgsoorten: Psychogeriatrie, somatiek, verzorging, extramurale zorg en 

dagbesteding. 

Cijfer ZorgkaartNederland: 8,8 

 

Driehoek cliënt, professional en mantelzorger 

Sint Jozefoord 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.  

 

Sint Jozefoord maakte een omslag van traditionele zorg naar een meer begeleidende vorm van zorg 

met de capaciteiten en wensen van bewoners als uitgangspunt. De organisatie legt de nadruk niet 

meer op traditioneel zorgen maar op begeleiden en activeren. Aandacht voor de gezondheid van de 

bewoners was een belangrijke rode draad. Medewerkers krijgen de ruimte om hieraan invulling te 

geven. De filosofie is: Als je bewoners en medewerkers in hun kracht zet, is het mogelijk om in 

samenwerking met de familie een fijne woonomgeving te creëren voor bewoners. Belangrijke 

uitgangspunten: vitaliteit, creativiteit, kleinschaligheid en kwaliteit van leven. De beweging van 

traditionele zorg naar meer begeleidende zorg is meegenomen in de ontwikkeling van de 

cliënttevredenheidsmeting.  

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: De Cliëntenraad is tevreden met de uitslag van het  

cliëntervaringsonderzoek en ziet geen aanleiding om extra aandacht aan bepaalde zaken te 

besteden: 'goed is goed'. Volgens de projectleider kwam uit het cliëntervaringsonderzoek dat 

cliënten een hoog gevoel van veiligheid ervaren. Ook waren cliënten tevreden over het 

vervoer naar de dagbesteding. Ten slotte vonden cliënten de participatie van mantelzorgers 

en vrijwilligers voldoende.  

- Professional: Volgens de projectleider zijn medewerkers, bewoners, familie en vrijwilligers 

meer verbonden met elkaar. Medewerkers voelen deze verbondenheid zelf ook. Bij het 

ontwikkelen van activiteiten voor bewoners is gebruik gemaakt van de talenten van alle 

medewerkers. Quote projectleider: “De receptioniste die ook de kunstacademie heeft 

doorlopen is met bewoners in een atelier in het huis gaan schilderen”. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Video’s: Deze video’s illustreren hoe activiteiten voor bewoners worden vormgegeven in het 

kader van het verbeteren van de gezondheid en vitaliteit. Video’s over muziektherapie, het 

schilderatelier en de manier van zorgen voor de bewoners. 
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- Cliëntervaringsonderzoek: Zelf ontwikkelde vragenlijst. Vragen zijn gebaseerd op de inhoud 

van het Kwaliteitskader en de visie van St. Jozefoord.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Sint Jozefoord wil de verbondenheid en betrokkenheid in stand houden. Dat geldt zowel intern als 

extern voor de organisatie, en de relatie tussen verpleeghuis en VWS. De trajecten ‘Gezondheid en 

Vitaliteit’ en ‘Samenwerking met informele zorg’ zijn goed doorlopen. Het derde traject zal zich 

moeten bewijzen als in maart 2018 de nieuwbouw van 48 zorg appartementen klaar is. Sint Jozefoord 

gaat daar kleinschalige zorg verlenen en dan moet de formule van taakoptimalisatie zich in de praktijk 

bewijzen. Het idee is om een combinatie van zorg- en facilitaire medewerkers per kleinschalige 

woonvorm in te zetten. Het is de bedoeling dat de facilitaire medewerkers de rol van gastvrouw gaan 

vervullen. Belangrijk is om dit concept van taakoptimalisatie goed te implementeren.  

 

Tips & Tops 

- Gebruik bij het organiseren van activiteiten voor bewoners de talenten van medewerkers.  

- Zorg voor verbondenheid tussen medewerkers, bewoners, familie en vrijwilligers.  

- Maak een beweging van een focus op zorg naar een focus op kwaliteit. 

 

Meer weten 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/sint-jozefoord/ 

https://www.jozefoord.nl/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/van-hospitaliseren-naar-vitaliseren/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/beste-werkgever-sint-jozefoord-geeft-medewerkers-

ontwikkelruimte/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/frankelandgroep-en-sint-jozefoord-beste-werkgevers-

2016/ 
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