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OBG, thema Driehoek cliënt, professional en mantelzorger  

Totaal 1 locatie. Zorgsoorten: Zorg en Welzijn, psychogeriatrie, somatiek, Wlz, Zvw en Wmo in een 

volledig extramurale setting. 

Cijfer Zorgkaart Nederland: 7,7 

 

Driehoek cliënt, professional en mantelzorger ‘Langer thuis zonder verpleeghuis’  

OBG is één van de 68 zorgaanbieders die deelnemen aan het thema Driehoek cliënt, professional en 

mantelzorger. Binnen de driehoek is vanuit verschillende subthema’s gewerkt. 

De verbeterplannen van de deelnemende zorgaanbieders binnen dit thema zijn allen gericht op de 

omgang tussen cliënt, professional en mantelzorger. De deelnemende zorgaanbieders zoeken naar 

mogelijkheden, instrumenten en werkwijzen om beter aan te sluiten op de behoeften en leefwereld 

van cliënten en hun familie. Daarbij wordt op verschillende relaties binnen die driehoek accenten 

gelegd en vanuit verschillende subthema’s gewerkt. Hiermee is op allerlei manieren invulling gegeven 

aan subthema’s als eigen regie (van cliënt en/of professional), cliënt ervaringen, geluk en zingeving, 

vitaliteit van bewoners, versterken van de mantelzorgers, leiderschap / governance en zorgplannen.  

 

OBG wil haar bewoners ondersteunen bij het leven van hun eigen leven. Dit is op allerlei wijzen 

geborgd in de visie en het beleid. Het Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen traject 

richtte zich op het vergroten van het welbevinden en het werken aan het geluksgevoel. Het 

gedachtengoed van Annette Custers was hierbij leidend. Uitgangspunten waren: vergroten van 

autonomie, creëren van verbondenheid en respect. Tegelijkertijd was er aandacht voor het vergroten 

van het gevoel van competentie van cliënten. Dat betekent het gevoel dat je zelf iets kunt, dat je 

tot iets in staat bent. De drie doelstellingen van het project waren: 

- De behoeften, zoals geformuleerd door Custers, geven de focus die nodig is om de 

medewerkers een leidraad te geven voor hun dagelijkse handelen; 

- OBG kan effectiever zijn in haar dienstverlening door betere samenwerking tussen de 

disciplines en het betrekken van de cliënt daarin; 

- De cliënt krijgt een nadrukkelijke rol in het beantwoorden van de vraag hoe zij de zorg 

verleend wil hebben. 

Tegelijkertijd is heel concreet gewerkt aan een zinvolle daginvulling door het project ‘een Moooie 

dag’. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: De Cliëntenraad is heel enthousiast over de projecten, de voortgang 

en effecten tot nu toe. Zij zien dat er hard gewerkt wordt om de waarden autonomie, 

betrokkenheid en competentie in de haarvaten van de organisatie te krijgen. Daardoor neemt 

de regie van de bewoner daadwerkelijk toe. Mantelzorgers krijgen meer het besef dat je zorg 

samen verleent (met bijvoorbeeld de medewerkers) en je samen meer voor elkaar krijgt. Een 

mooi voorbeeld van een concreet effect voor bewoners is te zien bij het project ‘een Moooie 

dag’ volgens de projectleider. Medewerkers gaan met bewoners in gesprek over een mooie 

dag en wat zinvolle activiteiten zijn. Dat dit gesprek gevoerd wordt, geeft al een positief 

effect. Bewoners krijgen een nadrukkelijker stem in hoe zij de dag willen invullen. De 

behoeften autonomie, betrokkenheid en competentie staan meer en meer centraal. Het 

welbevinden en het ervaren geluksgevoel neemt hierdoor toe, alhoewel dit laatste niet in 

kwantitatieve zin gemeten is. 

- Professional: Medewerkers zijn positief over het traject. Volgens de projectleider hebben de 

medewerkers meer tools in handen en competenties om het goede gesprek te voeren. De visie 

van OBG wordt medewerkers ook duidelijker en vertaalt zich vaker in handelen.  
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Resultaat: Opbrengsten 

- Geluksspel. Het spel is door OBG zelf ontwikkeld. Het is een hulpmiddel waarmee de 

medewerkers met bewoners in gesprek kunnen gaan om achter belangrijke waarden te 

komen. De centrale vraag is: ‘hoe kunnen wij als medewerkers samen met u als bewoner 

invulling geven aan de begrippen autonomie, betrokkenheid en competentie. Wat geeft deze 

abstracte begrippen concreet invulling voor u als bewoner’? Het spel is niet openbaar 

beschikbaar. Bij interesse kunnen zorgaanbieders contact opnemen met OBG.  

- Training. De training is ontwikkeld door Menselijke Maat (Arcon) in samenwerking met OBG. 

Het doel van de training is te leren handelen vanuit de waarden van autonomie, 

betrokkenheid en competentie. De trainingsmaterialen zijn openbaar. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Voor de trainingen en verdere implementatie is tijd (van zorgmedewerkers) en geld nodig. De kennis 

is inmiddels in de organisatie aanwezig, het gaat nu om verder implementeren. Dat zal nog enige tijd 

vergen. De opgave is de juiste randvoorwaarden creëren en zorgen dat ‘de rek erin blijft’. Dat 

medewerkers ondanks de drukte van alledag de ruimte blijven voelen te leren en zich te ontwikkelen. 

 

Tips & Tops 

- Neem de basisbehoefte van de cliënt als uitgangspunt. 

- Bied ook dagactiviteiten aan die minder gericht zijn op entertainment. Bijvoorbeeld: een 

maandelijkse lezing die op hbo- of universitair niveau de diepte ingaat op een 

maatschappelijk of politiek thema. 

- Houd cliënten betrokken, dat geeft het leven zin.  

 

Meer weten 

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

http://obg.nu/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/obg-biedt-ouderen-ruimte-om-zich-blijven-

ontwikkelen/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/weg-naar-zelfregie/ 
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