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De Vijverhof: Thema Driehoek cliënt, professional en mantelzorger   

  

Totaal 1 locatie. Zorgsoorten: Psychogeriatrie, somatiek en ontmoeting.  

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,5 

 

Driehoek cliënt, professional en mantelzorger ‘Wens zoekt talent’ 

De Vijverhof 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.  

 

De Vijverhof heeft een succesvol welzijnsprogramma ‘Wens zoekt talent’, waarbij huurders, 

mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers hun talent inzetten voor welzijnsactiviteiten. De 

organisatie wil de intramurale cliënt hier actiever bij betrekken door de wensen van individuele 

bewoners te inventariseren en te koppelen aan een talent uit het netwerk. Zij hebben hiervoor de 

website www.wenszoekttalent.nl opgericht. ‘Wens zoekt talent’ is een platform om  mensen bij 

elkaar te brengen en de vele initiatieven te verbinden die bijdragen aan het persoonlijk levensgeluk 

van mensen. De ommezwaai in denken en handelen van medewerkers was de uitdaging in dit 

traject. Die beweging was al ingezet en is in de afgelopen twee jaar sterk toegenomen. In plaats 

van organiseren van welzijn, legt Vijverhof de focus op het faciliteren en stimuleren van de kracht 

van bewoners en medewerkers zelf. Voor cliënten biedt het mogelijkheden om deel te 

nemen aan de samenleving. Medewerkers voelen zich verbonden en krijgen de ruimte en het 

vertrouwen om dat te doen, wat de cliënt van belang vindt. Ze zien zichzelf als dorp en betrekken 

het ‘dorp’ in al zijn facetten erbij. 

 

Resultaat: Effecten cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: De Cliëntenraad ziet positieve ontwikkelingen ontstaan op de 

afdelingen. “We zien veel meer mensen die naar de centrale ontmoetingsplek beneden 

komen en deelnemen. Het levensgeluk neemt toe. We zien dat door alles wat Vijverhof 

doet er vriendschappen en verbinding ontstaan onder bewoners. En het een stukje 

eenzaamheid oplost. Door alles wat er te doen is, neemt men elkaar mee naar 

activiteiten”.  Wekelijks komen er 1500 mensen over de vloer om een bijdrage te leveren of 

deel te nemen aan de activiteiten. De intramurale cliënt wordt nu gezien als een persoon 

waarvoor het levensgeluk centraal staat.  

- Professional: Volgens de Verpleegkundige Advies Raad is er veel veranderd in het gedrag van 

medewerkers, in positieve zin. “Veel medewerkers hebben het naar hun zin. Ook zij 

merken dat bewoners beter in hun vel zitten. Dat heeft invloed op medewerkers die 

aangeven vaak blij thuis te komen na hun werk. Ze zijn flexibeler geworden, bijvoorbeeld 

om een bewoner op tijd op schilderles te laten zijn”. Medewerkers hebben stappen gezet 

om ‘anders’ te denken en te doen en oude gewoonten tegen het daglicht te houden. Onder 

andere de film en inspiratiesessies hielpen daarbij. De projectleider ziet dat medewerkers 

gelukkiger zijn op het werk. “Het project maakt medewerkers zichtbaar blij en men voelt 

zich betrokken. Veel medewerkers worden meegezogen om mee te doen. Bijvoorbeeld de 
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boekhouder, die vertelt dat hij nu ook een relatie heeft met de cliënten. Er is een open 

cultuur ontstaan, dat groeide zo in de afgelopen jaren. Iedereen doet mee. Medewerkers 

krijgen er alleen maar waardering voor terug”. 

 

Resultaat: Opbrengsten  

- Inspiratiesessies met film: Vijverhof ontwikkelde een film en ging tijdens zogenaamde 

inspiratiesessies hierover in gesprek met haar medewerkers. Het geeft een gesprek over hoe 

medewerkers zich herkennen in het verhaal. Wat er goed gaat en wat nog beter kan. En als 

toets over wie we zijn en waar we voor staan. 

- App over diensten Vijverhof: App (op de telefoon) met daarin alle diensten en 

mogelijkheden die Vijverhof kan aanbieden voor cliënten. Dit maakt het gemakkelijk voor 

medewerkers om snel te kunnen inspringen op een verzoek van de cliënt. 

- Doe dagen – dorpsraad: Doe dagen met mantelzorgers (en medewerkers) op iedere etage 

voor intramuraal. Medewerkers met mantelzorg waren uitgenodigd om te bespreken wat er 

nodig is, wat de verwachtingen zijn. Daaruit kwam een dorpsraad per groep. In deze raden 

wordt besproken wat cliënten willen. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Vijverhof wilt zich blijven inzetten voor het levensgeluk van mensen. Hiervoor keken zij eerst naar 

het eigen talent, maar ze willen nu ook het talent van anderen laten bijdragen aan het geluk. 

Hiervoor gaat Vijverhof meer de gemeenschap opzoeken. 

Mensen blijven verbinden aan de Vijverhof vraagt blijvend om de aandacht, hier moet de 

organisatie iedere dag alert op blijven. 

 

Tips & Tops 

- Als de wensen van je cliënten leidend zijn, vereist dat een zekere flexibiliteit. Je moet je 

als organisatie constant aanpassen, luisteren en aanpassen. 

- De uitdaging is om de verbinding met mensen te blijven (onder)houden. Iedere dag opnieuw 

vraagt dat om aandacht.  

- Blijf nieuwe dingen oppakken, zodat de beweging doorgaat. Denk niet in termen als borgen, 

maar sluit aan op de flow en de vraag van mensen. Het is nooit af. 

 

Meer weten 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/de-vijverhof/ 

https://www.hsbdevijverhof.nl/ 

https://www.wenszoekttalent.nl  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=OFSTzzyrFk4 

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-

content/uploads/2016/01/Vijverhof_wenszoekttalent_deel1.pdf 

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-

content/uploads/2016/01/vijverhof_wenzoekttalent_deel2.pdf  
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