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Wilgaerden: Thema Zeggenschap 

 

Totaal 16 locaties. Zorgsoorten: Thuiszorg, activiteiten en dagbesteding.  

Cijfer Zorgkaart Nederland: 7,8 

 

Zeggenschap: ‘Sociale benadering dementie & Vernieuwing Medezeggenschap’ 

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). 

 

Wilgaerden deed met twee projecten mee aan Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen. 

Het eerste project was gericht op het realiseren van meer persoonsgerichte zorg voor mensen met 

dementie. Voor dat doel wordt de Sociale Benadering Dementie (SDB) als vertrekpunt genomen. De 

SBD geeft inzicht in wat het voor een persoon betekent om zijn cognitieve vermogens en vaardigheden 

te verliezen. Wat doet dat met deze persoon en zijn omgeving? De SBD geeft richting en handvatten 

aan medewerkers om meer aan te sluiten en de verbinding te maken met deze persoon. Er ontstaat 

meer begrip voor het gedrag van mensen met dementie en medewerkers leren daar ook adequaat op 

te reageren.   

 

Het tweede project van Wilgaerden richt zich op een doorontwikkeling van de medezeggenschap van 

cliënten, professionals én vrijwilligers. Voor wat betreft de cliënten en de professionals is er meer 

een opdeling ontstaan tussen de medezeggenschap op organisatieniveau en de medezeggenschap op 

locatieniveau. Wat op een locatie kan worden opgepakt wordt ook daar op dat niveau opgelost. En 

overstijgende zaken zijn voor de centrale raden. 

Nieuw is de oprichting van een Vrijwilligersraad op 20 maart 2017. Deze vrijwilligersraad behartigt 

de belangen van alle (700) vrijwilligers en wil deze vrijwilligers een stem geven in de organisatie. 

Daarnaast wil de raad de vrijwilligers aan elkaar verbinden en scholing voor vrijwilligers faciliteren. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt en mantelzorger: De Sociale Benadering Dementie geeft meer inzicht in de persoon 

achter de mens met dementie. Wat doet de ziekte dementie als het gaat om het verlies van 

vaardigheden en cognitieve vermogens. SDB maakt dat meer gezocht wordt naar wat 

cliënten nog wel kunnen, waarom cliënten zich zo gedragen. Inzicht ontstaat hoe de 

levenssituatie van een cliënt van invloed kan zijn op gedragingen die op het eerste gezicht 

verwarrend kunnen zijn. Onbegrepen gedrag kan via SBD vaak wel verklaard worden. Citaat 

vanuit de cliëntenraad: ’we merken dat medewerkers anders gaan kijken naar mensen met 

dementie. Vroeger was er ook wel warmte en aandacht, maar nu zien we dat medewerkers 

meer begrip vertonen en aansluiting kunnen maken. Dat is voor deze cliënten en hun 

familie een heel belangrijke stap.’  

Doordat Wilgaerden meer het onderscheid maakt tussen de Centrale Cliëntenraad op 

organisatieniveau en cliëntencommissies op locatieniveau is er meer aandacht gekomen voor 

vraagstukken die ook op lokaal niveau kunnen worden opgelost. Door de oprichting van de 
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vrijwilligersraad hebben de vrijwilligers scholing kunnen volgen. Cliënten en familie merken 

dat vrijwilligers beter kunnen omgaan met mensen met dementie. 

- Professionals: Alle (100) teams van Wilgaerden (ook de huishoudelijke teams) hebben in 

2017 trainingen gevolgd in de methodiek van de Sociale Benadering Dementie (SBD). De 

behoefte van cliënten wordt leidend voor het handelen van medewerkers. Medewerkers 

leren op een andere manier kijken naar mensen met dementie en hun familie en halen daar 

ook plezier uit. Quote professional: ‘In onze locatie woont een mevrouw die ’s nachts heel 

onrustig was, vaak uit bed kwam en zich dan aankleedde. Waarop de nachtdienst haar 

steeds weer ging omkleden en op bed legden. Doordat we met de Sociale benadering 

Dementie werkten kwamen we erachter dat deze mevrouw vroeger verloskundige was 

geweest en vaak ’s nachts werd gebeld om haar werk te doen. Omdat we dit weten kunnen 

we daar nu op in spelen en laten we deze mevrouw, als dat nodig is, met haar kleren aan op 

bed liggen. Zij heeft dan veel meer rust en komt nauwelijks nog uit haar bed ’s nachts. En 

overdag is ze veel actiever’. 

De ruimte voor professionals om meer zelfstandig beslissingen te nemen wordt ook 

bevorderd door de ontwikkeling naar meer zelfstandige teams. Drie jaar geleden had 

Wilgaerden nog 60 teamleiders op locaties en in de thuiszorg. Daarna is de stap gemaakt 

naar 40 teamcoaches en nu is het streven naar 12 gebiedscoaches. ‘Wij kunnen als 

medewerkers veel meer zelf bepalen hoe wij ons werk uitvoeren. ’Dat betekent dat teams 

meer ruimte krijgen om zelf beslissingen te nemen. En meer invloed te hebben op de 

manier waarop we zorg en welzijn voor cliënten organiseren. Op het niveau van een locatie 

krijgt medezeggenschap vooral vorm door het samenspel tussen de teamcoaches en de 

voorzitter van de lokale cliëntencommissie. 

- De Vrijwilligersraad heeft in 2017 een enquête onder alle 700 vrijwilligers uitgezet. De 

response was 52%. Belangrijkste resultaten: 59% assisteert tijdens een activiteit, 32% doet 

aan individuele begeleiding, 9% verricht andere activiteiten, 78% is vrouw en het merendeel 

van de vrijwilligers is tussen de 65 en 75 jaar, 93% is redelijk tot uitermate tevreden over het 

werk dat ze verrichten.   

  

Resultaat: Opbrengsten 

- Publicatie Nieuwe vormen van medezeggenschap: Wilgaerden is met de nieuwe vorm van 

medezeggenschap opgenomen in de Waardigheid en trots publicatie.  

- Vrijwilligersraad: Communicatieplan, Nieuwsbrief, video,  Presentatie WT-congres 4 juli 

2017. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

De manier van werken vanuit de Sociale Benadering Dementie is vrijwel volledig geïmplementeerd 

bij alle teams binnen Wilgaerden. Uiteindelijk wil Wilgaerden met drie ‘raden’ werken die alle drie 

op zowel lokaal als organisatieniveau een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg en 

welzijn binnen de totale organisatie.  

 

Tips & Tops 

- Echte persoonsgerichte zorg begint bij het beter leren kennen van de cliënt en zijn familie. 

- Een vrijwilligersraad geeft een stem aan een belangrijke groep mensen in zorgorganisaties. 

 

Meer weten:  

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

https://www.wilgaerden.nl/  

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/nieuwe-vormen-medezeggenschap/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/nieuwe-vormen-medezeggenschap/
https://www.youtube.com/watch?v=xOcmSK3DSng&feature=youtu.be
https://www.slideshare.net/Waardigheid_en_trots/bekijk-de-presentatie-van-stichting-ouderenzorg-wilgaerden
https://www.slideshare.net/Waardigheid_en_trots/bekijk-de-presentatie-van-stichting-ouderenzorg-wilgaerden
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/wilgaerden/
https://www.wilgaerden.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/tools/nieuwe-vormen-medezeggenschap/

