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Laverhof: Thema Driehoek cliënt, professional en mantelzorger  

 

Totaal 5 locaties. Zorgsoorten: PG, somatiek, GRZ, verzorgd wonen, palliatieve zorg, thuiszorg, hulp 

bij het huishouden en verzorgingshuiszorg. 

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,9 

 

Driehoek cliënt, professional en mantelzorger 

Laverhof 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. Laverhof neemt 

deel met alle locaties. 

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.  

 

Vanuit de thema Driehoek cliënt, professional en mantelzorger had Laverhof met haar verbeterplan 

tot doel het vakmanschap bij professionals, in houding en gedrag, verder te ontwikkelen zodat deze 

aansluit bij de huidige visie op kwaliteit. Dit vakmanschap eist een analytische blik, het vermogen om 

te signaleren, de juiste bejegening en volop aandacht voor de cliënt en de familie. Belangrijk voor 

Laverhof was ook de overtuiging dat 'onze gebouwen eigenlijk van onze bewoners en hun familie zijn’ 

en dat wij (alle medewerkers) daar naar moeten (leren) handelen. Alle medewerkers, van facilitair 

personeel tot de bestuurder, hadden als opdracht: ‘Hoe zorgen wij ervoor dat dit huis van de bewoner 

en zijn familie wordt?’ 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: De Cliëntenraad merkt dat er meer naar de bewoners gekeken wordt. 

Er wordt goede zorg gegeven vanuit het perspectief van de bewoner en niet vanuit de 

medewerker. Volgens de projectleider is het zorgplan persoonlijker geworden. Wat wil de 

bewoner nu echt? De bewoners kiezen steeds vaker activiteiten zelf; de vraag naar 

activiteiten komt vanuit de bewoners. Hoe Laverhof invulling geeft aan de organisatie van 

deze activiteiten is aan de zorgaanbieder. Vaak worden vrijwilligers en familie betrokken bij 

de organisatie, met ondersteuning van medewerkers. Voorbeelden zijn samen koken en 

familiedagen.  

- Professional: De Verpleegkundige Advies Raad ziet dat met name de rol van verzorgende 

(niveau 3) is veranderd. Er wordt meer van verwacht, bijvoorbeeld in het contact met de 

familie of in de palliatieve fase van de bewoner. Volgens de projectleider is er meer ruimte 

voor eigen invulling en werken medewerkers minder met protocollen. Dit komt ten goede aan 

de bewoners. Tegelijkertijd is de zorg complexer geworden en de omgang met familie is 

daardoor ook complexer. Medewerkers moeten hiermee om zien te gaan en daar biedt 

Laverhof scholing voor (zie Resultaat: Opbrengsten). Ook zijn functies aangepast, de functie 

EVV’er is bijvoorbeeld opgeheven. Laverhof werk met integrale zorgteams en kleinschalige 

woongroepen; medewerkers werken als team met elkaar samen voor alle bewoners van de 

woongroep. Aan alle medewerkers kunnen vragen worden gesteld door cliënt en familie en 

alle medewerkers dragen bij aan het zorgplan (EVV’er was dus niet meer nodig). Ook 

bespreken medewerkers steeds meer zorg-gerelateerde informatie via de zorgplannen. Op de 
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afdeling is voldoende tijd om aandacht te geven aan bewoners en daarover het gesprek aan 

te gaan. Indien nodig kan een geestelijk verzorger worden ingeschakeld. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Informatiekubus: Kubus die als een dobbelsteen gebruikt wordt samen met bewoners om 

spelenderwijs informatie te geven over de gang van zaken op afdelingen en in de organisatie. 

- Kennisbank met goede voorbeelden (in ontwikkeling): Een digitale kennisbank van goede 

voorbeelden zodat binnen de organisatie deze voorbeelden makkelijk uitwisselbaar worden.  

- Poster ‘Samen sturen op kwaliteit’: Poster die aangeeft hoe vanuit de visie op goede zorg er 

vier schakelmomenten zijn tussen cliënt, familie en medewerker. Die vier schakelmomenten 

zijn: Kwaliteit van leven individuele cliënt, kwaliteit van leven afdeling en wijk, kwaliteit van 

leven locatie/gemeenschap en kwaliteit van leven organisatie en omgeving. 

- Placemat gesprekken: Per afdeling of groep worden placemats met foto's en tekeningen 

gemaakt die de basis vormen voor gesprekken met bewoners. 

- Meetinstrument cliënttevredenheid (in ontwikkeling): Vanaf medio 2017 wordt gewerkt aan 

een meetinstrument dat aan de hand van een klein aantal indicatoren, de kwaliteit van zorg 

meet. Aan de hand van deze resultaten worden per afdeling (of per groep) verbeterplannen 

gemaakt. Het is de bedoeling dat de resultaten ook in de familieberaden worden besproken. 

- Scholingsprogramma voor medewerker: Tijdens deze scholing wordt het voor medewerkers 

duidelijk wat het betekent om te werken in een organisatie waar ze streven naar een hogere 

kwaliteit van zorg en leven.  

- Blog bestuurder Peter Beijers over zijn visie op medezeggenschap: Met deze visie is Laverhof 

opgenomen in de publicatie van Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen, ‘Nieuwe 

vormen van medezeggenschap’.   

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

De visie op medezeggenschap van cliënten en familie leidt tot een andere kijk op de houding en 

positie van professionals. Van wie is het huis? Als het huis er vooral is voor de bewoners en de familie 

vraagt dat een andere houding van medewerkers, leidinggevenden en bestuurder. Die andere houding 

komt tot uiting in allerlei onderdelen van de zorg: in de zorgplannen, in de omgang met familie, in 

de vakmanschap van medewerkers, in de inrichting van de teams, in de hele organisatie. Dit krijg je 

niet voor elkaar met één project, maar dit vraagt om een integrale benadering van meerdere 

initiatieven en bewegingen tegelijkertijd. Dat is ook wat er bij Laverhof is gebeurd de afgelopen jaren 

en wat ook nog een aantal jaren zal verdergaan. Het motto van Laverhof 'De kracht van het lokale’ 

vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt. Concrete vervolgstappen hierin zijn: Het 

implementatieprogramma kwaliteitsbeleid, nieuwe vormen van medezeggenschap, ontwikkeling van 

een visie op toezicht (Raad van Toezicht).  

 

Tips & Tops 

- De beweging naar optimale kwaliteit van leven is nooit af. Het is een continu proces naar een 

steeds betere kwaliteit van leven. Het gaat om het ‘kleine geluk’ (van bewoners).  

- Maak de verdieping van strategisch naar tactisch naar operationeel. Maak de vertaling naar 

het dagelijks handelen steeds concreter.  

- Co-creatie tussen cliëntenraad, VAR, bestuur, medewerkers, mantelzorgers en familie is 

belangrijk.  

 

Meer weten 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/laverhof/  

https://www.laverhof.nl/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/kubus1.jpg
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/PROCEDURE-PLACEMATGESPREKKEN.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/v1-placemat.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/peter-beijers-laverhof-bestaande-governance-langste-tijd-gehad/
https://www.waardigheidentrots.nl/tools/nieuwe-vormen-medezeggenschap/
https://www.waardigheidentrots.nl/tools/nieuwe-vormen-medezeggenschap/
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/laverhof/
https://www.laverhof.nl/
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https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/peter-beijers-laverhof-bestaande-governance-langste-

tijd-gehad/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/familiezorg-laverhof-schilderijencollages-

familieherinneringen/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/leefomgeving-bij-laverhof/  

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/kubus4.jpg 

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/201606-artikel-RvB-

eigenaarschap.pdf 

 

Placemats per groep of thema:  

- Leven als thuis: https://www.waardigheidentrots.nl/wp-

content/uploads/2018/02/Placemat_levenalsthuis.pdf 

- Lindelaan:https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/Placement-

Lindelaan.pdf 

- Sterappel: https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/placemet-

Sterappel.pdf 

- Eten en Drinken: https://www.waardigheidentrots.nl/wp-

content/uploads/2018/02/Placemat_etenendrinken.pdf  
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