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Groenhuysen: Thema Persoonsvolgende bekostiging  

 

Totaal 20 locaties. Zorgsoorten: Verzorging, verpleging, thuiszorg, groepswonen, palliatieve zorg, 

revalidatie en tijdelijke opvang.  

Cijfer Zorgkaart Nederland: 7,9 

 

Persoonsvolgende bekostiging ‘Familie Zorgleefplan’ 

Groenhuysen is één van de elf zorgaanbieders die deelnemen aan het thema Persoonsvolgende 

bekostiging. De groep persoonsvolgende bekostiging in de instelling bestaat uit twee subgroepen: 

Familiezorgleefplan (FZLP) / Persoonsgebonden uren (PGU) en de groep BEL (Baas Eigen Leven). 

Groenhuysen neemt deel binnen de groep Familiezorgleefplan (FZLP) / Persoonsgebonden uren (PGU). 

In Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen hebben zij gezamenlijk naar een doel 

toegewerkt deze afgelopen twee jaar, namelijk om aantoonbaar maatwerk te leveren voor de cliënt 

op basis van beschikbare middelen. De cliënt op enige wijze zeggenschap geven over de middelen die 

voor hem/haar beschikbaar zijn, betekent een overdracht van de regiefunctie van de zorgaanbieder 

naar de cliënt en daarmee de versterking van de positie van de cliënt. Om zorg meer op maat te 

maken is het van belang dat de professional in staat is om de cliënt te ondersteunen bij het uitvoeren 

van de gewenste handelingen. Zij moeten hiervoor beter luisteren naar de wensen van de cliënt en 

denken in mogelijkheden.  

 

Vanuit de subgroep FZLP/PGU had Groenhuysen met haar verbeterplan tot doel om de cliënt met PG-

problematiek of zijn vertegenwoordiger meer zeggenschap/eigenaarschap te geven over de zorg- en 

dienstverlening. Zij hebben zich hierbij gericht op het onderdeel Familie Zorgleefplan en niet op de 

Persoonsgebonden uren. Dit faciliteren zij onder andere door het gesprek aan te gaan met de cliënt 

en zijn vertegenwoordiger om diens normen, waarden, wensen en eisen te leren kennen. De cliënt en 

de vertegenwoordiger krijgen de mogelijkheid om zelf een afweging te maken over de risico’s die zij 

acceptabel vinden. De resultaten hiervan worden onder andere vastgelegd in het cliëntendossier, 

waarvan het FZLP deel uitmaakt. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt: Volgens de projectleider heeft het contact met naasten van de cliënt en hiermee ook 

familieparticipatie een positieve impuls gekregen. Uit het tevredenheidsonderzoek kan 

geconcludeerd worden dat cliënten over het algemeen meer tevreden zijn over het 

Zorgleefplan.  

- Mantelzorger: De projectleider is van mening dat het contact tussen de zorgmedewerker en 

de familie is verbeterd. Familie wordt meer betrokken bij het Zorgleefplan en heeft er meer 

invloed op gekregen. Daarnaast is er op initiatief van de familie frequenter contact tussen 

zorgmedewerkers en familie om de voortgang en uitkomsten van het FZLP te bespreken en 

samen te bewaken. Dit doet recht aan de doelstelling om meer eigen regie van de cliënt en 

familie in de zorg- en dienstverlening te realiseren.  

- Professional: Zorgmedewerkers geven aan dat zij beter toegerust zijn om vorm te geven aan 

de dialoog met cliënten en naasten. Zij hebben onder andere geleerd om rekening te houden 

met hun eigen invloed, zoals bijvoorbeeld de manier waarop zij wensen van cliënten 

interpreteren. Een positief neveneffect is het feit dat de uitkomsten van het project ook 

bruikbaar blijken voor cliënten met een somatische grondslag.  
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Resultaat: Opbrengsten 

- Vragenlijst ‘Mens in beeld’: Een hulpmiddel dat ondersteunt bij de dialoog tussen de cliënt 

en de zorgmedewerker/zorgteam. Het is een semi gestructureerde vragenlijst om de cliënt 

en zijn netwerk in beeld te brengen en zijn behoefte te inventariseren; 

- Scholingsprogramma ‘De kunst van het goede gesprek’: Medewerkers zijn geschoold in 

gespreksvoering en hun mate van eigen invloed op de uitkomst van het gesprek. 

Voor meer informatie omtrent de opbrengsten kan contact opgenomen worden met Groenhuysen 

afdeling zorgbeleid (telnr. 088-5574000). 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Het project is eind 2017 officieel afgerond, maar het onderwerp FZLP stopt hiermee niet binnen 

Groenhuysen. Om tot een goede borging te komen, willen ze het werken met het FZLP integreren in 

het kwaliteitsinstrument de ‘Positiebepaling’. Dit instrument kent een koppeling met de werkgroepen 

die zich bezighouden met de inrichting van het cliëntdossier.  

De resultaten van het tevredenheidsonderzoek laten duidelijk zien dat er meer aandacht besteed 

moet gaan worden aan het borgen van gemaakte afspraken en het ervoor zorgen dat het gedachtegoed 

van het FZLP blijft leven in de zorgteams. Dit komt overeen met hetgeen ook in de praktijk is 

waargenomen. 

Een aandachtspunt is de multidisciplinaire afstemming tussen en met andere beroepsgroepen op het 

door de familie opgestelde FZLP. In de komende tijd blijven ze ervaring opdoen met het FZLP, maar 

wordt ook de multidisciplinaire afstemming nader onderzocht zodat dit nog prominenter in het 

werkproces verweven kan worden. 

 

Tips & Tops 

- Faciliteer de dialoog door instrumenten in te zetten. 

- Laat de positieve ontwikkelingen zien aan medewerkers. 

- Laat medewerkers zelf het werkproces vormgeven. 

- Begin met een pilot, voordat je het organisatie-breed gaat uitrollen. 

 

Meer weten:  

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

https://www.groenhuysen.nl/  

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/hoe-het-continu-verbeteren-van-de-zorg-en-de-

ontwikkeling-van-medewerkers-samen-kunnen-gaan/ 
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