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ViVa! Zorggroep: Thema Driehoek cliënt, professional en mantelzorger  

 

Totaal 18 locaties. Zorgsoorten: somatiek, psychogeriatire, gerontopsychiatrie, NAH, Korsakov, 

Psychogeriatrie met gedragsproblemen op basis van psychiatrie, complexe somatische long stay zorg, 

geriatrische revalidatie zorg, somatische dagbehandeling, palliatief terminale zorg, 

ontmoetingscentra. Cijfer ZorgkaartNederland: 7,3 

 

Driehoek cliënt, professional en mantelzorger 'We(l)zijn graag samen’ 

ViVa! Zorggroep is één van de 68 zorgaanbieders die deelnemen aan het thema Driehoek cliënt, 

professional en mantelzorger. De verbeterplannen van de deelnemende zorgaanbieders binnen dit 

thema zijn allen gericht op de omgang tussen cliënt, professional en mantelzorger. Ze streven allen 

naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor hun cliënten, waarbij welzijn en welbevinden 

belangrijke aandachtspunten zijn. De relaties en manier van samenwerking in de driehoek cliënt, 

familie, zorgprofessional is het primaire aangrijpingspunt om dit te realiseren. Doel is dat de cliënt 

zoveel mogelijk de eigen regie behoudt, dat de inhoudelijke kwaliteit en autonomie van de 

professional wordt vergroot en familie en mantelzorgers zoveel als mogelijk worden betrokken. De 

deelnemende zorgaanbieders zoeken naar mogelijkheden, instrumenten en werkwijzen om beter aan 

te sluiten op de behoeften en leefwereld van cliënten en hun familie. 

 

Binnen dit thema is een diversiteit aan verbeterplannen; er is geëxperimenteerd met verschillende 

vormen die de cliënt centraal stellen, en het samenspel tussen cliënten, mantelzorgers en 

professionals verbeteren. 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 worden 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 cliënten, 

versterken van de mantelzorgers en leiderschap en governance.  

 

ViVa! Zorggroep heeft met één locatie gewerkt aan het verbeterplan 'We(l)zijn graag samen’. Dit 

Waardigheid en trots-traject had twee doelstellingen: 

- De ervaren kwaliteit van leven en het welzijn van de bewoners op een hoger plan brengen, 

door het accent van de werkzaamheden van medewerkers te verbreden naar taken die niet 

alleen op het gebied van zorg en behandeling zijn, maar ook op welzijn en wonen. 

- Het onderlinge begrip en de samenwerking tussen de medewerkers in de 

dienstverleningsteams (zorg- en welzijnsmedewerkers, behandelaars, facilitaire 

medewerkers) en met de vrijwilligers en familie/mantelzorgers bevorderen, door ieders 

specifieke rol te respecteren en te benutten. 

Als aanpak is er voor gekozen om samen met de uitvoerende medewerkers meerdere instrumenten te 

kiezen om het profiel en het sociale netwerk in kaart te brengen. De teams werden bij de uitvoering 

van het project concreet ondersteund door een projectmedewerker. Zij ondersteunde op het gebruik 

van de instrumenten, gespreksvoering, borging van de afspraken etc. 
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Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: De cliëntenraad ziet dat medewerkers beter inspelen op wensen en 

behoeften van cliënten, mede omdat het cliëntprofiel scherper is. Cliënten voelen zich meer 

betrokken bij de zorg en de dagelijkse gang van zaken door stamtafelgesprekken en het 

houden van familieavonden. Volgens de projectleider ervaren cliënten positieve effecten op 

het terrein van bewegen, aandacht voor muziek, gastvrijheid en huiselijkheid. Welzijn is meer 

onderdeel van de dagelijkse verzorging geworden. Het profiel van de cliënt is beter bekend 

bij de medewerkers. Hierdoor kan er beter ingespeeld worden op vragen, wensen en 

verwachtingen van de cliënt en komt persoonsgericht handelen tot stand. Dit verbetert de 

relatie tussen medewerkers en cliënt. Ook is het netwerk van de cliënt beter in beeld 

waardoor medewerkers beter zicht hebben op de mogelijkheden het informele netwerk te 

betrekken bij de dienstverlening.  

- Professional: De medewerkers geven aan dat zij zich bewust zijn van het belang van welzijn. 

Welzijn is veel meer geborgd in de dagelijkse zorg. Ook door een directe link tussen zorgplan 

en dagbestedingsplan. De medewerkers hebben instrumenten en vaardigheden om het goede 

gesprek te voeren. De samenwerking tussen medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers is 

verbeterd. De relatie tussen cliënt en medewerkers is verbeterd, medewerkers geven aan dat 

ze cliënten beter kennen.  

 

Resultaat: Producten  

- Handleiding voor het voeren van het profielgesprek met de cliënt: Daarvan maken onderdeel 

uit: 

o Verschillende methodieken voor het profielgesprek met de cliënt: Drie bestaande 

methodieken zijn door ViVa! Zorggroep op maat gemaakt voor de eigen organisatie. 

Het zijn hulpmiddelen bij het voeren van het profielgesprek. Het gaat om de volgende 

methodieken: 

 Het Drieluik in de tijd (verleden, heden, toekomst)  

 Het recept voor een goede dag 

 Fotokaarten 

o Netwerkcirkel 

o Dagbestedingsplan  

- Tips voor samenwerking met informele zorg: 

o do’s en don’t’s in de samenwerking met mantelzorgers 

o do’s en don’t’s in de samenwerking met  vrijwilligers 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Welzijn maakt een integraal onderdeel uit van de dienstverlening van ViVa! Zorggroep. ViVa! 

Zorggroep is in 2017 gestart met de inzichten uit het Waardigheid en trots-traject ‘dakpansgewijs’ in 

te voeren op alle locaties van de organisatie. Vanaf 2018 is een  koppeling gemaakt met de projecten 

Zinvolle Daginvulling en Deskundigheid medewerkers. Dit houdt onder meer in dat verpleegkundigen, 

verzorgenden, behandelaars en servicemedewerkers van de locaties een leerlijn volgen bestaande uit 

de e-learning ‘U woont nu hier’ en workshops met als thema’s persoonsgerichte zorg, 

gesprekstechnieken en samenwerking  met informele zorg. 

 

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/ViVa-201705-Handleiding-voor-het-profielgesprek_WT.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/Viva-201710-Tips-samenwerking-informele-zorg_mantelzorgers.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/Viva-201801Tips-samenwerking-informele-zorg_vrijwilligers.pdf
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Tips & Tops 

- Geef medewerkers veel (experimenteer) ruimte bij de ontwikkeling van de methodieken. 

- Geef medewerkers de nodige ondersteuning op de werkvloer om de nieuwe werkwijze eigen 

te maken, bijvoorbeeld door middel van projectmedewerkers, maar ook 

dagbestedingscoaches als onderdeel van het basisteam en door welzijnscoaches. 

- Zorg ervoor dat de werkprocessen passen bij de nieuwe werkwijze, zodat de verandering naar 

persoonsgericht handelen ook daadwerkelijk tot stand komt en stand houdt.   

- Geef medewerkers inzicht in de resultaten door middel van interne audits en observaties 

zodat ze waar nodig tot verbeteringen kunnen komen en het geleerde uit de praktijk kunnen 

borgen. 

- Bepaal vooraf of binnen teams aan een aantal randvoorwaarden is voldaan, zoals passende 

deskundigheidsmix, formatie en stabiliteit. 

 

Meer weten 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/viva-zorggroep/ 

https://www.vivazorggroep.nl/  

https://www.vivazorggroep.nl/welzijn/welzijnsdiensten/persoonsgerichte-zorg#Persoonsgerichte-

zorg 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/viva-zorggroep/
https://www.vivazorggroep.nl/
https://www.vivazorggroep.nl/welzijn/welzijnsdiensten/persoonsgerichte-zorg#Persoonsgerichte-zorg
https://www.vivazorggroep.nl/welzijn/welzijnsdiensten/persoonsgerichte-zorg#Persoonsgerichte-zorg

