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Carinova: Thema Driehoek cliënt, professional en mantelzorger 

    

Totaal 2 locaties. Zorgsoorten: Gespecialiseerde verzorging, geriatrische revalidatie, medische en 

paramedische behandeling, dagbesteding en een aangepaste woonomgeving met bijhorende 

dienstverlening.  

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,6 

 

Driehoek cliënt, professional en mantelzorger ‘Vertrouwd dichtbij 3.0’ 

Carinova 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.  

 

Carinova heeft in haar traject succesvol de focus op inzicht in de beleefde levenskwaliteit van 

bewoners vergroot. Als eerste stap heeft Carinova met cliëntvertegenwoordigers, professionals en 

cliënten een visie op de ervaren kwaliteit ontwikkeld. Eigen regie, samenredzaamheid en vrijheid 

kwamen als de drie pijlers naar voren die hieraan bijdragen. Om goed zicht te krijgen op wat de 

nieuwe bewoner aan gewoonten en gebruiken heeft, werd het thuisbezoek ingevoerd. Door training 

leerden medewerkers wat van belang is tijdens een ‘goed gesprek’ thuis, met de cliënt maar ook 

met familie. Dit zette aan tot gedragsverandering. En dat is zichtbaar in de inspiratie die bij 

medewerkers is ontstaan, een grote ‘drive’ om de beleefde kwaliteit van leven bij bewoners te 

vergroten. Met invoering van ‘de schatkist’(zie opbrengsten voor meer informatie) als hulpmiddel 

bij het vergroten van een zinvolle dagbesteding kreeg iedere team/woning de middelen om ideeën 

en initiatieven die er voor de bewoner toe doen te betalen. Dit past volledig in het model van 

zelforganiserende teams dat Carinova in de praktijk gebracht heeft.  

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt: De Cliëntenraad geeft aan dat er meer aandacht is voor de kwaliteit van leven en 

dat er dingen gebeuren waar de cliënten meer plezier aan beleven. De beleefde kwaliteit 

van bewoners bij Carinova is vergroot. 

- Mantelzorger: Op de familieparticipatie (van mantelzorgers) heeft dit traject een positieve 

stimulans gebracht. Zij werden intensief betrokken bij de vraag wat ertoe doet (visie) en in 

de uitvoering. Hierdoor wordt veel bewuster het gesprek met hen gevoerd. 

- Professional: Door een visie te ontwikkelen, het thuisbezoek en de training is het bewustzijn 

en gedrag van medewerkers zichtbaar veranderd. “Vergeleken met twee jaar geleden zie ik 

dat we als team meer handvaten hebben gekregen en nog betere zorg kunnen leveren. Je 

ziet dat ze de vaardigheden hebben en ontwikkelen om gedrag te signaleren en dat weer te 

vertalen. In de trainingen en er omheen zien we dat ze signalen beter oppakken en hierop 

anticiperen”. De Verpleegkundige Advies Raad is erg tevreden over de gemaakte stappen. 

“Het heeft ons veel gebracht. Met name kennis, bewustwording. Ons team is veel sterker 

geworden, trotser geworden. Trots op het samenwerken, dat ieder het op zijn eigen 

manier kan doen en we voor elkaar zijn. We hebben wel kaders maar hebben geleerd om 

bewuster keuzes te maken ten behoeve van de cliënt”. Het is merkbaar dat medewerkers 
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opener worden en inzien dat dingen gewoon ontstaan als je er open voor staat. Door dit 

bewustzijn en enthousiasme worden activiteiten steeds meer in lijn met de behoefte van de 

bewoners gedaan en komt verbinding met familie en participatie van hen ook beter tot 

stand. Daarnaast werd de samenwerking met het bedrijfsleven en andere belanghebbenden 

in de omgeving van Carinova actief gezocht door teams en medewerkers. Zo ontstaan er 

allerlei initiatieven die bedoeld zijn om direct en indirect bij te dragen aan een het 

welbevinden van cliënten.   

 

Resultaat: Opbrengsten  

- Klantonderzoek: Eenmaal per jaar zet Carinova via het instrument ‘mijn verbetermeter’ 

enkele open vragen uit onder de cliënten.  

- Familieavonden met een thema: Familieavonden waarin thema’s als familieparticipatie en 

zinvolle dagbesteding besproken worden. De verbinding met de familie neemt hierdoor toe. 

- Zorgmonitor, een zelfontwikkeld dashboard voor teams: Dit zelfontwikkeld dashboard voor 

teams geeft mede inzicht ten aanzien van kwaliteit, veiligheid en welbevinden van cliënten. 

Hieruit wordt zichtbaar wat teams doen, en waar ze verbeteracties uitzetten.  

- Thuis bezoek voorafgaand aan verhuizing: Intramurale medewerkers bezoeken toekomstige 

cliënten thuis om tijdens een gesprek een beeld te krijgen van de wensen, ervaringen en 

levensstijl die naar voorkeur binnen het kleinschalig wonen kan worden voortgezet. 

Carinova is met de thuis bezoeken opgenomen in de publicatie Communiceren met familie 

van Waardigheid en trots.  

- Talent nurses werving: Carinova heeft een actief beleid genaamd Talent Nurses ontwikkeld; 

een leerling verpleegkunde of ViG die naast zijn/haar voltijd opleiding een nul-urencontract 

krijgt bij Matchpunt, de flexpool van Carinova.  

- Schatkist per woning om initiatieven te realiseren die ertoe doen voor de bewoner: Een 

‘Schatkist’ met (gelimiteerde financiële middelen) per team/woning, als middel om vanuit 

eigenaarschap invulling te geven aan een grotere beleefde kwaliteit van leven van 

bewoners. Voorbeeld: een team heeft een seizoenplek op een camping geregeld met een 

camping/gemeente (in de zomer) als (dagelijks) uitstapje voor bewoners naar de camping. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Carinova gaat verder op de ingeslagen weg vanuit haar visie ‘vertrouwd dichtbij’. Als onderdeel 

daarvan zal de training een vervolg krijgen zodat medewerkers bewuster inzicht opdoen en deze 

vaardigheden ontwikkelen in de praktijk. Ook de andere initiatieven zoals samenwerking met 

externe partijen en ‘de schatkist’ zullen verder doorontwikkeld worden.  

 

Tips & Tops 

- Inspireer je medewerkers en laat ze weer trots zijn. 

- Creëer urgentie om te veranderen. 

- Luister naar je medewerkers, zij weten vaak al wat de wensen van cliënten zijn.  

 

Meer weten 

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

https://www.carinova.nl/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/publicatie-communiceren-familie/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/carinova-thuisbezoek-door-verpleegkundigen/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/talent-nurses-bij-carinova/  

https://www.slideshare.net/Waardigheid_en_trots/thuisbezoek-als-onderdeel-van-welkom-

familieparticipatie-en-kwaliteit-carinova  
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