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Stichting Zorggroep Noordwest Veluwe: Thema Persoonsvolgende bekostiging in de instelling  

 

Totaal 17 locaties. Zorgsoorten: PG en somatiek met behandeling. 

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,8 

 

Persoonsvolgende bekostiging in de instelling 

Stichting Zorggroep Noordwest Veluwe is één van de elf organisaties die binnen dit thema op 

verschillende manieren werken aan de realisatie van meer persoonsvolgende bekostiging. De groep 

persoonsvolgende bekostiging in de instelling bestaat uit twee subgroepen: (1) Familiezorgleefplan 

(FZLP) / Persoonsgebonden uren (PGU) en (2) BEL (Baas Eigen Leven). In ruimte voor verpleeghuizen 

hebben zij de afgelopen twee jaar toegewerkt naar de cliënt zeggenschap geven over de beschikbare 

middelen, zodat deze maatwerk krijgt. De cliënt zeggenschap geven over de middelen die voor 

hem/haar beschikbaar zijn, betekent een overdracht van de regiefunctie (en macht) van de 

zorgaanbieder naar de cliënt en daarmee de versterking van de positie van de cliënt. De professional 

moet zich verdiepen in de keuze van de cliënt en deze volgen bij het uitvoeren van de door de cliënt 

gewenste handelingen. De zorg zal hierdoor meer naar de keuze van de cliënt zijn.  

 

Zorggroep Noordwest Veluwe (ZNWV) is één van de organisaties die deelnam aan het 

samenwerkingsverband FZLP-PGU. Zorggroep Noordwest Veluwe (ZNWV) is op één locatie een project 

gestart met als titel Familiezorgleefplan. Het doel van het project was het vergroten van de 

participatie van de familie bij de zorg en zorg op maat te leveren voor haar cliënten. Om dit te 

bereiken experimenteerde ZNNW met vormen om in dialoog met de familie zorg op maat af te 

spreken, waarbij de behoefte van de cliënt en zijn familie het uitgangspunt vormde, onder andere 

tijdens huisbezoeken. ZNWV monitorde de effecten van hun werkwijze met behulp van een vragenlijst 

die afgenomen is bij medewerkers, cliënten en familie van de cliënten. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: Het Familiezorgleefplan nodigt uit tot een open gesprek. Cliënten 

kunnen hierdoor, zonder beïnvloed te zijn door de intramurale setting, hun wensen kenbaar 

maken en bespreken. In de evaluatie van het traject met de Cliëntenraad kwam naar voren 

dat cliënten moeite hebben met het noodgedwongen loslaten van een deel van hun 

zelfstandigheid, wat gepaard gaat met het verhuizen naar een instelling. De gesprekken 

hierover tussen professionals, cliënten en mantelzorgers zijn waardevol.  

- Professional: Volgens de Verpleegkundige Advies Raad vonden medewerkers het aanvankelijk 

lastig om op huisbezoek te gaan, vooral ook omdat men er geen enkele ervaring mee had. 

Uiteindelijk levert het prachtige verhalen op waardoor medewerkers nog meer gemotiveerd 

zijn om aansluiting bij de cliënt te realiseren. Juist omdat men de cliënt nu beter (her)kent. 

Volgens de projectleider krijgen medewerkers energie van de werkwijze met het 

Familiezorgleefplan. Het levert andere gesprekken op, wat leidt tot een betere aansluiting 

bij de behoefte en beleving van de cliënten. Daarnaast daagt het de medewerkers uit om 

verder te denken over wat ze kunnen doen om het leven van de bewoner beter te maken. Dit 

gaat verder dan het alleen geven van zorg.  

 

 

 

 

 



 

December 2017 
 

Resultaat: Opbrengsten 

- De cliënt in regie door een persoonsvolgend budget: Gezamenlijke Waardigheid en trots-

publicatie met een overzicht van de ervaren dilemma’s en de oplossingen voor werken met 

persoonsvolgend budget. Op basis van verhalen uit de praktijk. 

- Verslagen van de themabijeenkomsten persoonsvolgende bekostiging. Over de gezamenlijke 

bijeenkomsten op dit thema zijn verslagen gemaakt. 

- Meting voor cliënten, verwanten en medewerkers: Er is met de groep van instellingen die 

werkten met een Familiezorgleefplan, een gezamenlijke meting opgesteld, die elke instelling 

zelf naar eigen taal en smaak aangepast heeft.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Zorggroep Noordwest Veluwe wilt de werkwijze verbreden naar andere locaties, met name 

nieuwbouwlocaties. De insteek van ZNWV is het vergroten van de betrokkenheid van mantelzorgers  

geweest. Met elkaar bekijken welke zorg nodig is voor de cliënt en hoe die in gezamenlijkheid 

opgepakt kan worden. De zorgorganisatie geeft hier in 2018 vervolg aan door de check ook op het 

budget te doen of de behoefte binnen bestaande middelen geleverd kan worden. ZNWV gaat ook 

starten met het traject iPVB waarin ze in samenwerking met een aantal andere zorgorganisaties gaat 

experimenteren met het virtueel beschikbaar stellen van het budget aan de bewoner en aangepaste 

vormen van verantwoording. 

 

Tips & Tops 

- Een huisbezoek maakt dat je de cliënt anders/eerder leert kennen en hier als medewerker 

na de verhuizing beter op behoeftes in kan spelen. 

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/deelnemer-stichting-zorggroep-noordwest-

veluwe/  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/samenwerkingsverband-fzlp-pgu/  

www.znwv.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/PVB-client-in-regie.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/?themas=persoonsvolgende-bekostiging
https://www.youtube.com/watch?v=_l3avn81h94
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/deelnemer-stichting-zorggroep-noordwest-veluwe/
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/deelnemer-stichting-zorggroep-noordwest-veluwe/
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/samenwerkingsverband-fzlp-pgu/
http://www.znwv.nl/

