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De Blije Borgh: Thema Driehoek cliënt, professional en mantelzorger  

 

Totaal 1 locatie. Zorgsoorten: Psychogeriatrie, somatiek, gecombineerd, dagbehandeling, Wmo-loket, 

thuiszorg, thuiszorgwinkel en sociaal wijkteam. 

Cijfer ZorgkaartNederland: 8,2 

 
Thema Driehoek cliënt, professional en mantelzorger ‘Samen thuis’  
 

De Blije Borgh 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 Blije Borgh heeft zich tijdens Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen, gericht op drie 

deelthema’s: 

- Zorgleefplan: Het project zorgleefplan heeft ten doel het zorgplan en het zorgdossier te 

vereenvoudigen. 

- Mensgerichte, liefdevolle zorg: Het project menslievende zorg heeft tot doel dat de 

bewoners en hun vertegenwoordigers zich gehoord voelen, dat medewerkers de bewoners 

kennen, hen aanspreken hoe zij dit graag willen. 

- Verwachtingenmanagement: Het project verwachtingenmanagement heeft ten doel de 

cliënt zo vroeg mogelijk te informeren over de (on)mogelijkheden in de zorg zodat 

verwachtingen in een vroeg stadium kunnen worden bijgesteld. 

De Blije Borgh heeft ervoor gekozen om een leidende coalitie te vormen met de EVV’ers. Deze groep 

is zeer nauw betrokken bij het opzetten van het project en de zoektocht naar oplossingen. Daarnaast 

spelen de EVV’ers nadrukkelijk een rol bij de implementatie op de afdelingen. De coalitie is de 

belangrijkste informatie en oplossingsbron, een oplossing die niet door hen gedragen is, is geen 

oplossing. Medewerkers zijn geschoold en hebben tijd gekregen om zich in de praktijk te bekwamen 

in deze drie deelthema’s. 

 

Resultaat: Effecten cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: De Cliëntenraad is nauw betrokken geweest bij de opzet en 

uitvoering van de projecten en onderschrijft de resultaten. Zo is er meer afstemming tussen 

de EVV’er en de cliëntenservice in het verhuistraject van een nieuwe bewoner. Er zijn  

afspraken gemaakt over het werkbaar houden van het zorgplan en het nakomen hiervan. Dit 

heeft geleid tot meer voorspelbaarheid in de zorg en meer oriëntatie op de cliënt. Er wordt 

nadrukkelijker aangesloten bij de wensen en de behoeftes van de cliënt.  

- Professional: De betrokkenheid van de medewerkers (en dan met name de EVV’ers) was 

groot. De projecten richtten zich, volgens de projectleider, op voor hen belangrijke 

ontwikkelingen. Medewerkers weten beter wie de cliënt is en wat zijn/haar wensen zijn. 

Daarnaast zijn de verwachtingen van de cliënt en zorgverlener beter in balans. De 

medewerkers weten beter wat er van hen gevraagd wordt en zijn beter in staat om echt aan 

te sluiten bij de cliënten. 
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Resultaat: Opbrengsten  

- Het overzicht ‘wat vinden wij gewoon in De Blije Borgh’: Een overzicht van gebruikelijke 

zorg. Deze zorg wordt “standaard” aan iedere bewoner gegeven en komt dus niet meer 

terug in het zorgleefplan (behalve als er bijzonderheden zijn)(bijv. de algemene ADL-zorg). 

- Het formulier ‘dit ben ik’: Dit formulier biedt op 1 A4tje de belangrijkste informatie over de 

zorg aan de cliënt. Vooral ook belangrijk dat invallers en uitzendkrachten op 1 A4 kunnen 

zien wat een bewoner in basis nodig heeft om de juiste zorg te ontvangen, hoe hij benaderd 

wil worden en wat de belangrijkste afspraken zijn. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Voor het deelthema Zorgleefplan worden in 2018 de volgende acties uitgevoerd: 

- De resultaten van het project zijn vertaald naar het elektronisch cliënten dossier PlanCare2. 

In 2018 wordt dit in gebruik genomen.  

- Scholing van medewerkers over het dossier en het zorgproces 

- Stimuleren van het gebruik van de boven genoemde nieuwe formulieren. 

Voor het deelthema Verwachtingenmanagement moet in 2018 de schriftelijke informatie aan de 

toekomstige bewoners vormgegeven worden. Menslievende zorg blijft een vast aandachtspunt binnen 

de organisatie, nieuwe medewerkers en vrijwilligers worden hierin geschoold en jaarlijks vindt op 

iedere afdeling moreel beraad plaats onder begeleiding van de geestelijk verzorger. 

Gezien de geringe grote van de organisatie is het van belang nadrukkelijk de draagkracht van de 

medewerkers in de gaten te houden. Ze willen veel, maar moeten hierbij rekening houden met wat 

realistisch is. 

 

Tips & Tops 

- Geef de cliëntenraad en medewerkers een belangrijke rol en stem in een project om 

draagvlak te creëren. Deze projecten zijn nadrukkelijk niet op de tekentafel van het MT 

ontwikkeld maar in samenwerking met medewerkers en de CR. 

- De keuze van de medewerkers is in principe leidend, zo creëer je draagvlak.  

 

Meer informatie: 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/de-blije-borgh/ 

http://www.deblijeborgh.nl/ 

 

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/Blije-borgh-Dit-vinden-wij-normaal-in-De-Blije-Borgh-dec-2016.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/Blije-Borgh-Dit-ben-ik.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/de-blije-borgh/
http://www.deblijeborgh.nl/

