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De Westerkim: Thema Driehoek Cliënt, professional en mantelzorger  

 

1 locatie. Zorgsoorten: Somatiek, psychogeriatrie, CVA, Parkinson (bij kortdurende opname), 

reactivering en revalidatiezorg, palliatieve zorg, dagbesteding en kortdurende opname. 

Cijfer ZorgkaartNederland 8,1 

 

Driehoek Cliënt, professional en mantelzorger  

De Westerkim 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 waren allen gericht op de 

omgang tussen cliënt, professional en mantelzorger. Binnen dit thema is een diversiteit aan 

verbeterplannen; er is geëxperimenteerd met verschillende vormen die de cliënt centraal stellen, en 

het samenspel tussen cliënten, mantelzorgers en professionals verbeteren. 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 worden 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 en 

leiderschap en governance.  

 

De Westerkim maakt een omslag van een traditioneel verzorgingshuis naar een zorginstelling met 

kleinschalige woonvormen. Van zorgafdelingen waar het ziektebeeld bepalend is, gaat de organisatie 

over naar leefgemeenschappen met de focus op het zich thuis voelen van bewoners. Tegelijkertijd 

werkt De Westerkim aan verbetering van de kwaliteit van leven. Want in de leefgemeenschappen is 

welzijn een permanent onderdeel van het leven. In plaats van de zorgvraag staat de bewoner, in al 

zijn waardigheid, echt centraal. Binnen het project ‘Welkom Thuis!’ richt de organisatie zich op het 

creëren van een leefomgeving die nog meer aansluit bij wat bewoners gewend waren en waarbij ze 

zich thuis voelen. Bewoners voelen zich gewaardeerd, gerespecteerd en geliefd. Per leefgemeenschap 

sluiten de begeleiding en zorg een klein, vast team van ‘thuisbegeleiders’ nauw aan bij wat de 

bewoners wensen en nodig hebben. Uitgangspunt hierbij was ‘Samen doen’.  

 

De ‘Welkom Thuis!’ belofte is in alle onderdelen van de werkprocessen terug te vinden: De directe 

bejegening, de inrichting van de woonomgeving, de aard en de inhoud van de activiteiten, de 

samenstelling en bereiding van de maaltijden, de diversiteit van georganiseerde activiteiten, en de 

onderlinge werkrelaties van de medewerkers. De Westerkim bespreekt de kwaliteit van leven 

periodiek met de familie en mantelzorgers in een ‘thuisberaad’. Fysiek zijn de afdelingen opgeknapt 

en opnieuw ingericht om zo een thuisgevoel te creëren. Dit is gedaan vanuit verschillende visies op 

inrichting, onder andere vanuit de Brein Omgevings Methodiek (BOM). De Westerkim heeft hiervoor 

gekozen om te kijken wat het beste aansluit bij de belevingswereld van de bewoner, ook met oog op 

de toekomst en dat is nieuwbouw. Er is ook een huiskamer gecreëerd voor bewoners van de 

aanleunwoningen die zorg in nabijheid nodig hebben. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: Begin 2017 was er op iedere afdeling een huiskamer. Nu verblijven 

bewoners op de afdeling waar ze ook de zorg ontvangen. Verzorgenden zien de bewoner nu 

24 uur per dag en kennen daardoor de bewoner en zijn behoeften beter. Bewoners en familie 

weten bij wie ze moeten zijn voor vragen. Bewoners hebben meer de regie gekregen 

gedurende het project. Zo heeft een integraal team samen met bewoners het gezinsleven 

vorm gegeven. Voorbeelden hiervan zijn dat maaltijden en andere voorzieningen vanuit de 
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huiskamer worden geregeld, zodat bewoners makkelijker zelf kunnen kiezen waar en wanneer 

men iets wil nuttigen. Ook worden er activiteiten op de huiskamers georganiseerd, naast de 

centrale activiteiten. Door middel van een nulmeting en kwartaalmetingen is in kaart  

gebracht wat de effecten van het project zijn voor bewoners en medewerkers. De Westerkim 

heeft structureel de dialoog opgezocht met cliënten om de beleving centraal te stellen. De 

vraag vanuit het meetinstrument ‘Heeft u het gevoel dat u hier zelf bepaalt wat er met u 

gebeurt?’, werd stelselmatig hoger beantwoord na de start van het project ‘Welkom Thuis!’, 

dan ervoor. De Cliëntenraad is zeer betrokken en veelvuldig binnen de locatie actief en is 

nagenoeg wekelijks actief in gesprek met cliënten. De aandachtspunten die zij ophalen 

krijgen stelselmatig aandacht en de Cliëntenraad geeft dan ook aan dat bewoners en familie 

zich gehoord voelen. 

- Professional: Het integraal team bestaat uit facilitaire medewerkers, woonassistenten, 

helpenden en verzorgenden. Voorheen werkte iedereen op zijn eigen eiland nu is men samen 

verantwoordelijk voor het welzijn en de zorg van de bewoners. Hierdoor is meer 

saamhorigheid binnen het team ontstaan. Medewerkers geven in dialoogsessies aan dat ze 

een groter gevoel van inspraak en medezeggenschap ervaren en gezien worden. De 

professionals geven aan dat zij veel ruimte krijgen om te leren en te ontwikkelen en grijpen 

deze mogelijkheden aan. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Dialoogsessies met medewerkers: Door middel van diverse vormen van dialoogsessies zijn alle 

perspectieven van medewerkers op een kwalitatieve wijze aan bod gekomen. 

- Introductie kleinschalig werken: Het smeden van nieuwe teams rondom bewoners heeft een 

forse positieve invloed gehad op multidisciplinaire samenwerking en het betrekken van alle 

medewerkers vanuit eenzelfde visie. 

- Middels de e-learning 'u woont nu hier' is er een start gegeven aan een nieuwe werkwijze en 

visie. Via dialoogsessies is er vervolgens op een structurele wijze aandacht geweest voor de 

ontwikkeling van medewerkers. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Het project is gerealiseerd maar nog niet afgerond. Er blijft coaching en ondersteuning nodig op het 

gebied van wonen, welzijn en zorg. Dit is uitgezet via verschillende nieuwe projecten (onder andere 

zinvolle daginvulling) en scholingen. 

De bestuurder heeft geen zorgachtergrond en zal vanuit het perspectief van het kwaliteitskader 

stappen ondernemen om het perspectief van leiderschap met een zorgachtergrond te organiseren. De 

bestuurder geeft aan dat de doorontwikkeling van passende nieuwbouw en kleinschalige, passende 

zorg continu, belangrijke aandachtspunten zijn. 

   

Tips & Tops 

- Hou bij een cultuurverandering het tempo van de betrokkenen in de gaten. Als het tempo te 

hoog ligt, haken mensen af of ontwikkelen weerstand tegen de verandering. Zo werd bij de 

Westerkim het levensbeschouwelijke karakter als te dwingend ervaren. Er is meer tijd 

uitgetrokken om dit met de medewerkers te bespreken.   

- Het loslaten van het oude en vertrouwde is lastig voor bewoners en medewerkers. Door naast 

de medewerkers te staan, hen te coachen en hen de ruimte te geven om fouten te maken kan 

je op een goede manier werken aan een positieve cultuuromslag. Bij de Westerkim is er eerst 

dagelijks, en later wekelijks geëvalueerd: zo waren knelpunten snel bekend en kon worden 

gekeken naar oplossingen. 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/westerkim-de-huiselijkheid-is-voelbaar/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/westerkim-de-huiselijkheid-is-voelbaar/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/westerkim-de-huiselijkheid-is-voelbaar/
https://gerkedeboer.nl/e-learning-programma/
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- Laat bewoners, medewerkers en andere betrokkenen participeren in diverse 

deelprojectgroepen. Mensen vinden het prettig om mee te kunnen denken en invloed te 

hebben op het proces. Dat motiveert, geeft vertrouwen en zorgt voor een breed draagvlak. 

- Interne communicatie en voorlichting is een kritische succesfactor om een 

cultuurveranderingstraject te laten slagen. 

 

Meer weten 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/woon-en-zorgcentrum-de-westerkim/  

https://www.westerkim.nl/  

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/westerkim-de-huiselijkheid-is-voelbaar/ 

http://www.waardigheidentrots.nl/actueel/videoportret-liane-berkhout-westerkim-dingen-

waarvan-weet-zelf-ook-zou-willen/  

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/sinds-1-juni-westerkim-wonen-zoals-thuis/  
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