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ABC Zorgcomfort: Thema Zeggenschap 

 

Totaal 3 locaties. Zorgsoorten: Thuiszorg en dagactiviteiten.   

Cijfer ZorgkaartNederland: 8,5  

 

Cliënt centraal ‘Aansprekende zorg’ 

ABC Zorgcomfort nam samen met zeven andere organisaties deel aan het thema Zeggenschap. De 

verbeterplannen in deze themagroep hebben met name betrekking op het vergroten van zeggenschap 

van cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers over het zorgproces. De deelnemers streven er naar om 

de belangen van cliënten zo goed mogelijk te behartigen op allerlei terreinen. Deelnemers bekijken 

wijzen waarop ze cliënten zo goed mogelijk kunnen betrekken bij hun eigen zorgproces. Daarbij wordt 

onder andere gekeken naar (effectieve) vormgeving van (mede)zeggenschap van cliënten, 

mantelzorgers en vrijwilligers op alle niveaus in de organisatie. De deelnemers geven dit vorm vanuit 

verschillende onderwerpen. De onderwerpen van de verbeterplannen variëren van de vormgeving van 

medezeggenschap, intimiteit en seksualiteit, familieparticipatie en inzet van vrijwilligers en cliënt 

centraal bij de doelgroepen dementie en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). 

 

Het door ABC-Zorgcomfort geboden woon- en zorgconcept gaat uit van het scheiden van wonen en 

zorg. Cliënten huren zelf een appartement en betalen aanvullend een bijdrage voor het gebruik van 

de algemene ruimten, waaronder een gemeenschappelijke huiskamer. Cliënten kunnen naar 

behoefte, domein overschrijdend, zorg- en dienstverlening ontvangen. Hierbij wordt een eventuele 

indicatie optimaal ingezet. Het aanbod is primair gericht op de doelgroep Verpleging en Verzorging.  

Er is tijdens Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen gewerkt om de cliënt zijn eigen woon- 

en leefomstandigheden mede te laten bepalen en zijn sociale systeem hierin te laten participeren. 

De focus die alle medewerkers leren, is om de eigen regie van de cliënt en zijn familie te versterken. 

Hiervoor is de organisatievisie en –waarden zo concreet mogelijk verbeeld in filmbeeld en presentaties 

en uitgedragen door de directeur en locatiemanagers aan zowel cliënten en hun netwerk, als aan 

medewerkers.  

Er is ruimte voor (team)reflectie en coaching op de werkplek gecreëerd, zodat medewerkers de 

nieuwe focus “van zorgverlener naar coördinator van zorg” hebben kunnen leren. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger en professional  

- Cliënt & mantelzorger: Bewoners geven aan dat er niet meer van ze wordt overgenomen dan 

moet, ze worden gestimuleerd om zelfredzaam te blijven. Ze hebben weinig gemerkt van 

onrust in de teams. De bewoners beseffen heel goed dat de zorg er niet specifiek is voor 

welzijnsactiviteiten en kijken daarom meer naar elkaar voor welzijn. Ze doen veel samen 

met elkaar en voor elkaar. Bewoners geven aan dat zij zeer tevreden zijn over de 

zorgverlening, ervaren veel vrijheid. Het is hun huis en ze ervaren dat medewerkers daar 

respect voor hebben. Ze hebben de privacy om zich in hun eigen woning terug te trekken en 

hun eigen rituelen en gewoontes in stand te houden.  Medewerkers staan open voor het 

meer kennis opdoen over ziektebeelden die ze nog niet kennen, soms ook van de bewoners 

zelf. Een blinde meneer vertelde: ‘Ik was de eerste blinde in de organisatie, medewerkers 

wisten niet goed hoe ze daar mee om moesten gaan. Ik heb ze daarin op moeten leiden.’ 

- Professional: De projectleider geeft aan dat hij grote verandering zag in de teams. ‘Ze gingen 

van individuen naar teams.’ Elkaar aanspreken was niet altijd gemakkelijk, maar de teams 

zijn er wel beter van geworden. Het heeft veel losgemaakt, maar ook veel opgekropte irritatie 

uit de weg geruimd. Daarmee is er veel meer ruimte gekomen voor goede samenwerking en 

je kwetsbaar op te kunnen stellen. Daarnaast bleek het belangrijk om de verwachtingen 

rondom de zorgverlening goed uit te spreken. Doordat medewerkers de visie beter begrijpen, 
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snappen zij ook beter welke zorgverlening zij wel of niet moeten leveren. Hierover op lijn 

blijven en het gesprek aan blijven gaan is daarbij belangrijk. Dit heeft zich onder andere 

geuit in het selecteren van kernwaarden, waarmee ze focus creëren in de samenwerking en 

in de zorg. Het zijn woorden waar ze belang aan hechten of extra aandacht voor willen 

hebben. Woorden zoals: respect, samen en aanspreken. Er is daardoor een betere 

samenwerking onderling, medewerkers werken vanuit de visie en er is een vergroot 

werkplezier.  

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Kaizen sessies 

- Video’s: ABC Zorgcomfort Rijnzicht Commercial en Making of ABC Zorgcomfort Rijnzicht 

Commercial 

- Tips voor feedback: Om het geven van feedback te verbeteren hebben de teams zelf 

richtlijnen opgesteld over het geven van feedback. Zij hadden hier vaste zinnen voor 

afgesproken. 

- Foto van de kernwaarden 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

In de komende maanden gaat ABC Zorgcomfort verder met het traject en willen ze de behaalde 

resultaten hiervan bestendigen. Op dit moment loopt er een bestuurswisseling, waardoor de 

plannen van de nieuwe bestuurder nog niet bekend zijn. Een andere doel waar ABC Zorgcomfort 

zich op gaat richten is het vergroten van de naamsbekendheid in de regio. Zij willen hierbij hun 

unieke kenmerken beter profileren. Vanwege de veranderende doelgroep willen de medewerkers 

zich meer gaan verdiepen in andere ziektebeelden, zodat zij meer zorg op maat kunnen geven. 

 

Tips & Tops 

- Durf elkaar feedback te geven, het is niet gemakkelijk, maar het levert wel veel op. 

- Maak afspraken over hoe je elkaar feedback geeft en blijf op één lijn. 

- Het is belangrijk om vooraf en herhaaldelijk de verwachtingen uit te spreken naar zowel 

bewoners, familie en medewerkers toe. En daar ook daadwerkelijk op sturen.  

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/abc-zorgcomfort/ 

http://www.abc-zorgcomfort.nl/ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=96&v=-jzySI7ig3M 

https://youtu.be/KGxGKjEiJfo
https://youtu.be/-jzySI7ig3M
https://youtu.be/-jzySI7ig3M
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/abc-zorgcomfort/
http://www.abc-zorgcomfort.nl/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=96&v=-jzySI7ig3M

