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Hanzeheerd: Thema Familie Zorgleefplan 

 

Totaal 2 locaties. Zorgsoorten: Somatiek, psychogeriatrie, thuiszorg en dagopvang.  

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,7 

 

Familie Zorgleefplan (FLZP) 

Hanzeheerd 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.  

 

Hanzeheerd is aan de slag gegaan met het verbeterplan Familie Zorgleefplan, met als doel het 

verhogen van de kwaliteit van zorg. Zij wilde dit bereiken door optimale eigen regie van de cliënt en 

zijn naasten te realiseren. Hanzeheerd heeft dit onder andere vorm gegeven door de cliënt en zijn 

naasten actief te betrekken bij het opstellen van het Familie Zorgleefplan en hierbij de voortgang en 

bijstelling van de doelen te bewaken. Hanzeheerd heeft hiervoor onder andere een cliëntportaal van 

het Elektronisch Client Dossier (ECD) voor opgericht. Deze maakt het mogelijk dat cliënten en naasten 

toegang hebben tot het Familie Zorgleefplan. Hanzeheerd gebruikt de ‘placemat’ om persoonlijke 

informatie op te halen over de cliënt, welke een plek krijgen in het Zorgleefplan. De cliënt en familie 

krijgen hierbij de kans om behoeften om te zetten in afspraken met de zorg, waarbij zij zelf de 

afweging mogen maken welke afspraken en risico’s zij als wenselijk ervaren. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt: De projectleider concludeert dat de eigen regie van de cliënt en familie prominenter 

aanwezig is door het gebruik van het FLZP. De gesprekken leiden tot betere aansluiting op de 

wensen en behoeften van de cliënten. De cliënten en naasten zijn over het algemeen meer 

tevreden over het werken met de ‘placemat’. De Cliëntenraad ziet het werken met FLZP als 

een goede ontwikkeling. Zij geeft aan dat het aangrijpingspunten biedt om als Cliëntenraad 

meer en beter het gesprek aan te gaan met cliënten(groepen). “Er ontstaat een andere vorm 

van medezeggenschap waardoor de relatie van de cliëntenraad met de directie/bestuurder 

een andere betekenis kan krijgen”. 

- Mantelzorger: Het contact met de naasten van de cliënt en hiermee ook de familieparticipatie 

heeft een positieve impuls gekregen. Het contact tussen het zorgteam en naasten van de 

cliënt is volgens de projectleider sterk toegenomen. De projectleider heeft de indruk dat de 

familie meer betrokken lijkt te zijn bij het Zorgleefplan  en hier invloed op heeft. 

- Professional: De medewerkers zijn enthousiast om aan de slag te kunnen gaan met de nieuwe 

digitale omgeving; het contact tussen zorgteam en naasten van de cliënt is sterk toegenomen. 
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Zorgmedewerkers zijn beter toegerust om de dialoog vorm te geven, zij hebben onder andere 

geleerd om rekening te houden met hun eigen invloed, zoals bijvoorbeeld de manier waarop 

zij wensen van cliënten interpreteren. Met de inzet van moderne hulpmiddelen, zoals het 

ECD op tablets, kunnen de professionals op een effectieve manier de Zorgleefplannen 

onderhouden en actueel houden. Hierdoor hebben zij meer tijd voor de daadwerkelijke 

zorgverlening. 

 

Resultaat: Producten  

- Kennisproduct Waardigheid & trots: De publicatie 'De cliënt in de regie door een 

persoonsvolgend budget'. 

- Placemat: Een placemat die als hulpmiddel dient bij de dialoog tussen cliënt en 

zorgmedewerker/zorgteam. Hier staat wie de cliënt is, wat belangrijk is en welke afspraken 

er zijn gemaakt. 

- Overzicht kostprijzen: de kostprijzen voor de verschillende functies zijn berekend voor het 

bepalen van de ‘persoonsgebonden uren’ (PGU). 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

In 2018 wordt er verder gewerkt aan de invoering van PGU en de ontsluiting van het ECD waarbij altijd 

de connectie wordt gemaakt met techniek en werkproces/-afspraken. In de komende tijd blijft men 

ervaring opdoen met het FLZP. De uitkomsten van de werkwijze worden gemonitord zodat dit in het 

werkproces verweven kan worden. 

Daarnaast blijkt uit de 0-meting dat het belangrijk is om aandacht te hebben voor het borgen van de 

gemaakte afspraken.  

 

Tips & Tops 

- Faciliteer de dialoog door instrumenten in te zetten. 

- Betrek de gehele organisatie en maak gebruik van ambassadeurs. 

- Laat medewerkers zelf het werkproces vormgeven. 

- Probeer het totale team te betrekken door bijvoorbeeld tussentijdse bijeenkomsten te 

plannen. Hierdoor is het eenvoudiger om de betrokkenheid en eventuele hulpvragen te 

monitoren. 

 

Het project heeft na een aanloop een doorbraak gekregen middels een doorbraakbijeenkomst, 

waarvoor alle sleutelfunctionarissen inclusief medezeggenschap zijn uitgenodigd. Hierbij zullen een 

aantal vervolgbijeenkomsten met de klankbordgroep plaatsvinden en het installeren van 

ambassadeurs voor de gehele organisatie. 

 

Meer weten:  

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

http://www.hanzeheerd.nl/  

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

 

 

 

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/publicatie-de-client-in-regie-door-een-persoonsvolgend-budget/
https://www.waardigheidentrots.nl/tools/publicatie-de-client-in-regie-door-een-persoonsvolgend-budget/
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/01/Placemat-Dit-ben-ik-Albert-Jan-de-Groot-leeg.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/hanzeheerd/
http://www.hanzeheerd.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/samenwerkingsverband-fzlp-pgu/
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Hanzeheerd, thema Meten en verantwoorden van kwaliteit 

 

Meten en verantwoorden van kwaliteit ‘Gastvrijheidsbarometer’  

Hanzeheerd is samen met 44 andere zorginstellingen aan de slag gegaan op het thema Kwaliteit meten 

en verantwoorden. Dit thema omvat het meten en verantwoorden van de kwaliteit van leven en zorg 

waarbij de ervaring en beleving van cliënten centraal staat. Zorgaanbieders verkennen hoe zij 

kwaliteit inzichtelijk kunnen maken voor medewerkers op een manier die het leren en verbeteren in 

het werk van alledag bevordert. Het doel is om steeds beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften 

van bewoners en hun ervaringen uitgangspunt te maken voor leren en ontwikkelen. 

 

Hanzeheerd nam aan Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen, deel met drie 

verbeterplannen: (1) het meer betrekken van mantelzorgers, (2) technologie, en (3) meer regie bij 

de cliënt (zelf keuzes maken voor zorgdiensten). Een ander initiatief van Hanzeheerd betreft het 

meten van cliënttevredenheid, hiervoor gebruiken zij de Gastvrijheidsbarometer. Vanwege dit 

instrument heeft Hanzeheerd deelgenomen aan het thema Meten en verantwoorden van kwaliteit.  

 

Hanzeheerd was op zoek naar een meetinstrument met diepgang. Ze wilden kunnen meten en 

verbeteren op de punten die de cliënten en Hanzeheerd zelf van belang vinden. Ze wilden een 

instrument dat gebruik maakt van kwalitatieve gesprekken die informatie opleveren voor het 

doorvoeren van verbetering en die de mogelijkheid geeft tot het aanpassen van het instrument voor 

Hanzeheerd. Dit is de Gastvrijheidsbarometer geworden. De Gastvrijheidsbarometer brengt 

ervaringen en de tevredenheid van cliënten in kaart. De vragenlijsten worden opgesteld op basis van 

de behoeften van de organisatie en de resultaten zijn direct inzichtelijk via een online dashboard. 

Naar aanleiding van verschillende evaluaties hebben zij de Gastvrijheidsbarometer verder aangepast 

en de implementatie ervan verbeterd. Ze hebben betere trainingen voor de interviewers opgezet, de 

vragenlijst is verbeterd en de resultaten zijn per afdeling inzichtelijk gemaakt.  

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: “Door de Gastvrijheidsbarometer wordt er beter geluisterd naar wat 

cliënten belangrijk vinden. Ook worden er verbeteringen doorgevoerd naar aanleiding 

hiervan. Voorbeelden hiervan zijn het verplaatsen van de kapsalon en het verruimen van 

openingstijden van het restaurant”, aldus de Cliëntenraad. Ook de projectleider ziet dat er 

meer aandacht is voor het welbevinden van cliënten. Het effect van de 

gastvrijheidsbarometer is dat cliënten bevraagd worden over hoe ze de zorg ervaren. Cliënten 

worden uitgenodigd om hierover na te denken.  
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- Professional: Medewerkers geven volgens de projectleider aan dat ze hebben geleerd om 

beter te luisteren naar wat de cliënt wil en daar de zorg op aanpassen.  
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Opbrengsten 

- Inzicht in (ervaren) kwaliteit van leven. 16 werkwijzen & instrumenten: In deze publicatie 

van de deelnemers aan het thema meten en verantwoorden van kwaliteit wordt de opgedane 

kennis en ervaring van zestien instrumenten – ontwikkeld door deelnemende zorgaanbieders 

– beschikbaar gesteld voor andere zorgaanbieders. De kernachtige beschrijvingen van de 

instrumenten bieden ondersteuning in het oriëntatieproces op instrumenten. Hanzeheerd is 

opgenomen met het instrument de Gastvrijheidsbarometer.  

- Gastvrijheidsbarometer: Hanzeheerd heeft een alternatief ontwikkeld voor de CQ index die 

de mogelijkheid geeft om organisatie specifieke vragen te laten stellen en hierbij gebruik te 

maken van het kwalitatieve gesprek. Hiermee maken zij concrete verbeterpunten zichtbaar. 

- Mini Barometer: De Mini Barometer is voortgekomen uit de ervaring met Waardigheid en trots. 

Met deze Mini Barometer kunnen teams zelf vragen formuleren en uitvragen. In 2018 gaat 

Hanzeheerd verder met het inzetten van de deze kortcyclische variant van de 

Gastvrijheidsbarometer. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst  

Hanzeheerd gaat in 2018 verder met de ontwikkeling van de verschillende varianten van de 

Gastvrijheidsbarometer. De Gastvrijheidsbarometer wordt momenteel doorontwikkeld naar een 

welbevindenbarometer voor bewoners met dementie, de Gastvrijheidsbarometer PG. Hanzeheerd is 

op dit moment bezig met de verdere ontwikkeling hiervan en het uitproberen in de praktijk. De 

ontwikkeling van de Gastvrijheidsbarometer PG zal verder worden onderzocht, evenals de Mini-

barometer.  

 

Tips & Tops 

- Indien de cliëntenraad ingezet wordt om bewoners te vragen naar de beleving van de zorg en 

ondersteuning, is het belangrijk deze leden te trainen in interviewtechnieken.  

- Als tijdens de (anonieme) interviews verbeterpunten naar voren komen, dan is goed om af te 

spreken of en op welke manier deze punten besproken kunnen worden met de verzorging.  

 

Meer weten:  

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

http://www.hanzeheerd.nl/  

https://www.slideshare.net/Waardigheid_en_trots/77-gastvrijheidsbarometer-de-hanzeheerd  

 

 

 

 

 

 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/hanzeheerd/
http://www.hanzeheerd.nl/
https://www.slideshare.net/Waardigheid_en_trots/77-gastvrijheidsbarometer-de-hanzeheerd

