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Sint Jacob: Thema Cliënt Centraal 

 

Totaal 7 locaties. Zorgsoorten: psychogeriatrie en somatiek.  

Cijfer Zorgkaart Nederland: 7,5 

 

Cliënt Centraal ‘Thuiskomen bij Sint Jacob’  

Het doel binnen dit thema is het centraal stellen van de individuele cliënt. Belangrijk element 

hierbij is het creëren van bewustwording bij professionals dat elke cliënt unieke wensen en 

behoeften heeft. Het zoeken naar een benadering om meer bij deze individuele behoeften aan te 

sluiten heeft namelijk een merkbaar effect op cliënten – op hun gemoedstoestand, hun 

gevoelsleven, hun gedrag en de sfeer op de afdeling. De deelnemende zorgaanbieders hebben 

vanuit verschillende invalshoeken aan dit thema gewerkt. De verbeterplannen variëren van het 

betrekken van de cliënt bij de besluitvorming in de organisatie, het beter leren kennen van cliënten 

en daar de zorg individueel op aanpassen, de verhuizing naar een verpleeghuis zo prettig mogelijk 

laten verlopen en het beter laten samenwerken van professionals en familie rondom de dagelijkse 

zorg voor de cliënt. 

Het verbeterplan van Stichting Sint Jacob heet ‘Thuiskomen bij Sint Jacob’ en bouwt voort op een 

herijking van de visie, missie en strategie. Het gaat over een gevoel van verbondenheid en 

vertrouwen, over echt luisteren naar de cliënt, het goede gesprek, aandacht voor de zorgrelatie en 

het creëren van een huiselijke omgeving en over nabuurschap. Het gaat over het betrekken van 

familie, zorgen dat zij weer thuiskomen bij hun vader of moeder, en over het geven van ruimte aan 

professionals om hier vorm aan te geven. Door af te stemmen op de persoonlijke situatie van de 

cliënt en ‘zo gewoon als mogelijk’ als uitgangspunt te nemen, wil Stichting Sint Jacob zorgen voor 

een gevoel van thuiskomen. Het verbeterplan omvat meerdere deelprojecten. Er is een moodfilm 

gemaakt. Deze wordt gebruikt om het gesprek op gang te brengen in de teams. Daarnaast zijn er 

ronde tafel gesprekken met mantelzorgers geweest die tot aanpassing en verbeteracties in de teams 

leiden. Er is een nieuw toegangsproces opgezet om nieuwe bewoners een warm welkom te heten en 

het verhuisproces beter te laten verlopen. Tot slot is het zorgpad ‘Onbegrepen gedrag’ uitgewerkt 

en geïmplementeerd. Doel van alle projecten is dat er meer oog is voor de unieke cliënt en dat er 

beter wordt aangesloten bij de persoonlijke behoeften. Deze beweging wordt voortgezet in het 

traject ‘Samen Waardevol’. 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: De effecten voor cliënten op het nieuwe proces van verhuizen naar 

een verpleeghuis zijn met behulp van interviews opgehaald. Uit de interviews blijkt dat 

nieuwe bewoners / mantelzorgers zich welkom voelen bij Sint Jacob, met name door de 

manier waarop zorgmedewerkers met hen omgaan en hen ontvangen en wegwijs maken.  

- Professionals: Sint Jacob heeft een moodfilm gemaakt, een fictief verhaal over de 

verhuizing van Jacob naar het verpleeghuis. Deze film is bedoeld als leerinterventie. De 

betrokkenheid van medewerkers en mantelzorgers bij de bewoners komt expliciet naar 

voren na het zien van deze film. Dit blijkt uit de soms emotionele gesprekken die loskomen. 

Het raakt medewerkers en dat biedt goede opening voor verbetering en gesprekken met 

cliënten en mantelzorgers. Enerzijds schetsen ze met elkaar het ideaal hoe je het graag zou 

willen hebben en anderzijds ook wat je nu al kunt verbeteren. Een voorbeeld daarvan is de 

ontvangst. Een medewerker geeft aan: “Zo persoonlijk als in de film gaat het nu nog niet. 

Mensen komen aan bij de receptie en worden naar de derde verdieping verwezen, terwijl 

het eigenlijk niet zo moeilijk is om ze op de eerste dag even op te halen beneden. Een 

kleine moeite om het voor bewoner en familie prettiger te maken”. Volgens de 
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projectleider heeft de invoering van het zorgpad ‘Onbegrepen gedrag’ ervoor gezorgd dat 

de samenwerking tussen disciplines is verbeterd. Het geeft duidelijkheid wie vanuit welke 

rol een bijdrage levert aan het omgaan met het onbegrepen gedrag. Medewerkers geven aan 

zich beter gehoord en ontlast te voelen in deze lastige situaties.   

 

Resultaat: Opbrengsten 

- De moodfilm ‘Jacob’: De film gaat over Jacob die dementie heeft en halsoverkop naar het 

verpleeghuis moet verhuizen. Deze film is niet openbaar toegankelijk. Het laat niet de 

werkelijkheid zien, maar een fictieve situatie. De film is bedoeld om in groepsverband te 

bekijken, om zo tot gesprek en inzicht te komen met elkaar over wat de verhuizing 

betekent voor de bewoner en de familie. De film wordt gebruikt als e-learning voor 

medewerkers van Sint Jacob. De film geeft goede aanknopingspunten voor gesprekken over 

wat er gebeurt en hoe je als medewerker en team handelt in overleg met cliënten en hun 

mantelzorgers. 

- Warm welkom: toegangsproces voor verhuizing: Samen met betrokkenen is er een nieuw 

proces uitgewerkt om de verhuizing naar het verpleeghuis voor nieuwe bewoners prettiger 

te laten verlopen. Nieuwe bewoners ontvangen een welkomstmap met informatie, folders 

en benodigde formulieren en een welkomstgeschenk. Voor medewerkers is het proces 

uitgewerkt in een handleiding. 

- Zorgpad ‘Onbegrepen gedrag’: Om cliënten met moeilijk hanteerbaar gedrag beter te 

begeleiden is er een zorgpad voor onbegrepen gedrag uitgewerkt. Dit bestaat uit proces 

stappen waarin interdisciplinaire samenwerking is uitgewerkt, wie doet wat, wanneer 

schakel je welke expertise in enzovoorts. Daarnaast zijn er trainingen over onbegrepen 

gedrag voor medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers ontwikkeld. Op het congres van 

Waardigheid en trots heeft de verpleegkundig specialist GGZ, Leila Kaddioui een toelichting 

gegeven.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Momenteel worden de deelprojecten op alle locaties verder uitgerold en geïmplementeerd en zet 

de beweging naar cliëntgericht werken zich voort in het traject: ‘Samen Waardevol’.  

Het cliëntperspectief is een goede basis voor de teams om de werkprocessen vanuit dit perspectief 

zelf organiserend in te richten.  

De bestuurder wilt de organisatie verder brengen door het stimuleren van de dialoog en interactie 

tussen cliënt-mantelzorger-professional in het kader van het welbevinden van de cliënt. Dit wordt 

gefaciliteerd door het stimuleren van eigenaarschap vanuit de dialoog en het serieus nemen van 

wensen en mogelijkheden. Verdere implementatie van de drie deelprojecten is onderdeel hiervan. 

Sint Jacob gaat in de toekomst verder met het afnemen van de interviews bij cliënten, zodra zij 

hier de resultaten van krijgen zullen er verbeterplannen volgen.  

 

Tips & Tops 

- Een tip is om de lijnorganisatie intensief te betrekken en medeverantwoordelijk te maken, 

zodat implementatie en uitrol mogelijk sneller kan gaan. 

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/stichting-sint-jacob/ 

https://www.sintjacob.nl/ 

 

 

 

 

https://www.slideshare.net/Waardigheid_en_trots/nooit-meer-van-het-padje-af-met-het-zorgpad-sint-jacob
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/stichting-sint-jacob/
https://www.sintjacob.nl/

