
Hoe?

• We werken aan bewustwor-
ding bij cliënt, netwerk én 
medewerker.

• We vragen lef van bewoners 
om voor zichzelf op te komen.

• We houden medewerkers alert 
om goed op cliëntvragen te 
reageren.

• We blijven communiceren 
met de cliënt en zijn netwerk.

• We werken vraaggestuurd: 
hoe wilt ú het?

Bij Accolade gaat het om ‘de cliënt in regie en netwerkparticipatie’. Een hele mond vol. 

Met andere woorden: de cliënt vult zijn leven zo veel mogelijk zelf in, samen met zijn netwerk. 

Daar worden cliënten gelukkiger van, maar ook hun netwerk én zorgmedewerkers geeft 

het meer voldoening. Wat dat betekent voor onze organisatie en voor ons werk? Daar 

zijn we twee jaar mee bezig geweest, gecoacht door In voor zorg!. Op 7 december 2016 

sluiten we het traject met In voor zorg! af. Niet dat we het helemaal in de vingers hebben. 

We blijven alert en leergierig. Vanaf nu is het aan de cliënt hoe hij zijn leven wil invullen. 

En als zorgprofessionals geven we daar alle ruimte voor.

Waarom?  

1. Mensen die zelf de regie houden 
ervaren meer kwaliteit van leven 
(zinvol leven).

2. Mantelzorgers voelen zich vrijer 
om een bijdrage te leveren 
wanneer zij een rol hebben. 

3. De mantelzorger kent de cliënt 
beter dan de professional.

4. Medewerkers halen meer 
voldoening uit hun werk als ze 
aan de slag kunnen met de 
wensen van de cliënt.
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Netwerk:

“Ik maak me nooit zorgen om mijn 
moeder. Toen ik haar onlangs belde zei 
ze: niet zo lang hoor, ik ga naar een 
verjaardag. Dat is toch een heerlijk 
gevoel voor een kind?”

“Ik neem mijn man soms mee naar huis. Dat vindt hij 
fi jn. Als ik hem terugbreng leg ik hem in bed en was 
hem nog even. Heerlijk, dat ik zo nog iets kan doen. 
En voor het personeel is het ook fi jn.”

“Ik ben verrast door de fl exibiliteit. Hier kan mijn 
tante eindelijk uitslapen. Dat gunde ze zichzelf nooit; 
vroeger zette ze de wekker om op te zijn voor de 
thuiszorg kwam. Er is een hele last van haar (en mij) 
afgevallen sinds ze hier woont. Die eigen regie is 
prima, maar ze hoeft de verantwoordelijkheid niet 
meer te dragen; er wordt voor haar gezorgd.”

Bewoners:

“Als bewoner heb ik het laatste woord. 
En soms betekent dat iets heel anders dan 
hoe een medewerker het ziet.”

“Ik wil lekker op 
mezelf zijn en dat wordt 
gerespecteerd. Ik sta versteld 
dat ik nog zoveel zelf kan.”

Medewerkers:

“We willen graag cliëntgericht 
werken, maar tijd is wel een 
issue. Het kost meer tijd als 
een bewoner zelf de deur 
voor mij wil open doen. En 
als ik zelf de tafel dek gaat 
het toch sneller.” 

“Je kunt adequaat 
inspelen op een 
situatie. Bij een 
cliënt zonder 

mantelzorger doe 
ik bijvoorbeeld net 

iets meer.”

Het gaat echt niet allemaal goed

“De een wil ‘s morgens een croissantje, de ander 
krentenbrood. De een wil om acht uur 
ontbijt, de ander om tien uur. 
Ik vind dat lastig!”

“Weten wat iemand 
belangrijk vindt en wat 
iemands gewoonten zijn, 
dat kan echt nog beter!”
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�Het is een heerlijk 
gevoel als je moeder 

het zo naar haar 
zin heeft!�

�Het aangaan 
van een gesprek 

is ook regie.�

�Als je wat 
hebt, word je 
altijd geholpen.�

�Als vanzelfsprekend 
alles voor cliënten doen. 
Dat moet je leren

 loslaten.� 

�Soms is er 
meer mogelijk 
dan ik eerst 

dacht.� �

 �Er komt wel eens 
iemand binnen zonder 

te kloppen.� 

Zinvol leven = ertoe doen = zelf doen 

(wat mogelijk is) = meedoen

Zolang iemand het leven als zinvol ervaart, 
zal hij het minder snel als ‘voltooid’ ervaren. 

Cliënt in regie: hoe voelt het?


