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Woonzorggroep Samen: Thema Driehoek cliënt, professional en mantelzorger 

 

Totaal 21 locaties. Zorgsoorten: Somatiek en psychogeriatrie.  

Cijfer ZorgkaartNederland: 7.8.  

 

Driehoek cliënt, professional en mantelzorger ‘Samen leren’ 

Woonzorggroep Samen is een van de 68 zorgaanbieders 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. Woonzorggroep Samen nam deel 

aan Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen met negen locaties. 

 

Woonzorggroep Samen heeft deelgenomen met het project Samen Leren. Medewerkers maakte de 

omslag van zorg naar welzijn. Kwaliteit van zorg (en dus van medewerkers) nog beter maken door te 

ontwikkelen van up-to-date dossiers naar echt werken vanuit de wens van de cliënt, waarbij 

kwaliteit en veiligheid geborgd is. Van lijstjes afvinken en elke cliënt is gelijk, naar op het eigen 

inzicht en de professionaliteit vertrouwen en elke cliënt als verschillend beschouwen. Van uitvoeren 

wat wordt gevraagd naar verantwoordelijkheid nemen en krijgen. Tijdens het project werkte 

Woonzorggroep Samen met kort cyclisch verbeteren en kleine, korte interventies. Zo wilde 

Woonzorggroep Samen meer tegemoet komen aan zorg-, leef- en welzijnsgewoonten, zoals de 

cliënten dit thuis gewend waren en hiermee de cliënttevredenheid te laten toenemen. Het project 

heeft zich gekenmerkt door een omslag van zorg naar welzijn door een breed scala aan 

projectactiviteiten. Er is binnen het project met name aandacht gestoken in ontwikkeling van 

medewerkers door scholing en deskundigheidsbevordering. Hierdoor zijn onze medewerkers beter in 

staat om te luisteren naar de vraag en wens van bewoners en spelen zij beter in op wensen rondom 

wonen en welzijn. Tevens zijn medewerkers weer trots op de manier waarop zorg binnen Samen 

Leren geleverd wordt en tonen medewerkers proactief de best practices. 

 

Resultaten: Effecten Cliënt, mantelzorger en professional  

- Cliënt: De effecten van het project Samen Leren zijn met name merkbaar in de dagelijkse 

omgang en contact met familie en mantelzorgers en niet zo zeer vastgelegd. Volgens de 

projectleider wordt er meer tegemoet gekomen aan wensen op gebied van wonen en 

welzijn van de bewoners dan voorheen. Ook zijn er stappen gemaakt in omslag van een 

medisch model naar een woonmodel. Deze indruk wordt bevestigd door de gesprekken met 

de Centrale Cliëntenraad.  

- Mantelzorg: Familie en mantelzorgers zijn meer aanwezig en zijn meer betrokken bij de 

zorg van hun naasten. Er is sprake van een beter begrip tussen familie en medewerkers. De 

familie ervaart een positieve samenwerking met de medewerkers in de zorg en voelt zich 

meer gehoord dan voorheen. 

- Professional: De Verpleegkundige Advies Raad is volledig betrokken bij de totstandkoming 

van het plan. De VAR heeft aangegeven dat zij zien dat er veranderingen tot stand zijn 

gebracht en het professioneel werken meer vorm en inhoud heeft gekregen. De ingezette 

middelen die bijdragen aan de deskundigheidsbevordering hebben effect. Er is bij de 
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medewerkers van Samen Leren een duidelijke gedragsverandering zichtbaar in de omslag 

van zorg naar welzijn. Hierin is echter individueel verschil zichtbaar en is het ene team 

verder dan het andere team. Tevens hebben sommige disciplines meer moeite om mee te 

gaan in de verandering dan ander. Een neveneffect naast de gedragsverandering, is met 

name zichtbaar in het feit dat medewerkers zelf weer het heft in handen nemen. 

Medewerkers komen proactief met ideeën, zijn trots op de dingen die goed gaan en durven 

dit ook te laten zien. Door de extra middelen van Waardigheid en trots, Ruimte voor 

Verpleeghuizen is er voor de medewerkers ook meer mogelijk qua uitvoer van ideeën. 

Tussen de locaties is er meer samenwerking ontstaan en worden successen en ideeën met 

elkaar gedeeld. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Cultuurverandering: Van ‘familiecultuur’ naar zelfstandige, ondernemende professionals. 

Van ‘bemoeien met’ naar ‘ondersteunen van’. Van ‘ik en de afdeling werkt op zichzelf’ naar 

‘we doen het samen’. Van ‘kritiek hebben op’ naar ‘wat kan ik en kunnen wij er zelf aan 

verbeteren’. Van oordelen naar bevragen. 

- Levensboek van cliënten: Hierin komt de zorg-, leef- en welzijnsgewoonten van de cliënt 

naar voren. Medewerkers van Woonzorggroep Samen kunnen hierop inspelen in het verlenen 

van zorg en welzijn. 

- Samenwerking onbegrepen gedrag: Er is een samenwerking ontstaan rondom de cliënt met 

onbegrepen gedrag. De Centra voor Consultatie en Expertise (CCE), psychologen en de 

gespecialiseerde verzorgenden in de psychogeriatrie (GVP’ers) hebben intervisie en werken 

samen rondom de cliënt. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

De resultaten en opbrengsten kunnen nog op meerdere locaties verspreid worden. De implementatie 

van de Kwaliteit Verbetercyclus van Waardigheid en trots zorgt voor borging van het thema cliënt- 

en medewerkerstevredenheid en zorgt ervoor dat dit thema een vast aandachtspunt wordt binnen 

de teams. Een ander middel om het project te borgen is een uitwisselingstraject waarin 

medewerkers de gelegenheid krijgen om met elkaar mee te lopen en best practices te verspreiden. 

Ook gaat Samen van start met het kort cyclisch verbeteren op de werkvloer. 

 

Tips & Tops 

- Betrek cliënten en mantelzorgers bij ontwikkelingen. 

- Probeer niet procedureel en inhoudelijk te werken. Het gaat in Samen Leren over gedrag, 

communicatie, relaties, samenwerken en aanspreken. Zoek bijvoorbeeld naar andere 

vormen van in gesprek komen, zoals tijdelijke groepen medewerkers die dingen uitzoeken 

of bespreken. 

  

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/woonzorggroep-samen/  

https://www.woonzorggroepsamen.nl/  

https://www.waardigheidentrots.nl/themas/leren-en-verbeteren-van-kwaliteit/kwaliteit-

verbetercyclus/ 
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