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Wittenbergzorg: Thema Persoonsvolgende bekostiging 

 

Totaal 1 locatie. Zorgsoorten: Verzorging, verpleging, groepswonen, palliatieve zorg, wijkverpleging 

en tijdelijke opvang.  

Cijfer ZorgkaartNederland: 8,2 

 

Thema Persoonsvolgende bekostiging ‘Familiezorgleefplan’ 

Wittenbergzorg 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).  

Wittenbergzorg nam deel aan de subgroep Familiezorgleefplan. Het onderwerp Persoonsgebonden 

uren is door hen op de zijlijn gevolgd.   

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.  

 

Het verbeterplan van Wittenbergzorg was gericht op het vergroten van de betrokkenheid en de inzet 

van de mantelzorgers. Hierbij werd naar bestaande onderdelen gekeken, zoals het 

mantelzorgersbeleid en het vrijwilligersbeleid. Deze twee beleidsstukken moesten worden herzien. 

Daarbij is onderzocht op welke manier de vele vrijwilligers van Wittenbergzorg en de mantelzorgers 

het meest efficiënt kunnen worden ingezet en betrokken bij de cliënten. Daarnaast vond 

Wittenbergzorg het belangrijk om de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger via het ECD de beschikking 

te laten hebben over een goed en gebruikersvriendelijk format van het zorgleefplan. Het was de 

bedoeling dat de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger zelf een zorgleefplan op konden stellen en deze 

via het ECD te kunnen delen met de betrokken zorgverleners. 

Wittenbergzorg monitorde de effecten met een vragenlijst onder cliënten, mantelzorgers en 

medewerkers. Na het behalen van dit plan gaat Wittenbergzorg verder met het doorvoeren van het 

Persoonsvolgend budget. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt: De projectleider is van mening dat door een betere afstemming met de cliënt en zijn 

vertegenwoordiger er een betere en natuurlijkere overgang van de thuissituatie naar het 

wonen binnen De Wittenberg is ontstaan. Dit komt met name door de verbeterde intake 

procedure en het samenwerken met de mantelzorger(s), waarbij er van de zorgmedewerkers 

ook een andere manier van werken werd gevraagd, namelijk het meer ‘vragen naar’ dan 

‘invullen voor’. Hierdoor is er een betere dialoog ontstaan tussen de zorgmedewerker en de 

cliënt.  

- Mantelzorger: Volgens de Cliëntenraad is er een duidelijke inhaalslag gemaakt in het 

betrekken van familie, mantelzorgers en anderen bij de opname en het verblijf in 

Wittenbergzorg. Middels het mantelzorgersbeleid is de lijn die Wittenbergzorg wil gaan 

volgen, duidelijk uitgezet. Daarbij zijn met medewerkers gesprekken geweest en nog steeds 

gaande over hoe zij de mantelzorger beter kunnen betrekken bij de invulling van dagelijkse 

of incidentele hulpvragen.  



 

December 2017 

- Professional: Het levert voor medewerkers andere gesprekken op, wat leidt tot betere 

aansluiting bij de behoefte en beleving van cliënten. Medewerkers krijgen energie van de 

werkwijze, omdat deze aansluit bij de behoefte om het te kunnen hebben waar het echt om 

gaat. De cliënt en professional gaan op een andere manier in gesprek met elkaar: meer samen 

in plaats van tegen over elkaar. De Verpleegkundige Advies Raad geeft aan dat bij de aftrap 

van het project de medewerkers redelijk afstandelijk waren. Gaandeweg is de betrokkenheid 

toegenomen. Mede doordat medewerkers zich in W&t gingen verdiepen, er over hoorden, 

lazen en naar bijeenkomsten gingen. Er is duidelijk een basis gelegd waarop verder gebouwd 

kan worden. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Tool Familieparticipatie.nu: De intentie is om deze tool in 2018 te implementeren. Het doel 

hiervan is de mantelzorger/ vertegenwoordiger meer inzicht te geven in de activiteiten die 

er op de afdelingen waar de cliënt verblijft georganiseerd worden (zowel individueel als op 

groepsniveau), waarbij ook de mogelijkheid bestaat om als mantelzorger hier aan deel te 

nemen als begeleider. Een ander doel is het versterken van de onderlinge relaties tussen 

mantelzorgers. 

- Bijeenkomsten en familieavonden: Er hebben bijeenkomsten plaatsgevonden, waarbij 

familieleden en mantelzorgers informatie kregen over waar Wittenbergzorg voor staat en op 

welke wijze ze invulling geven aan hun missie/ visie. Hierbij konden ook vragen en 

opmerkingen vanuit betrokkenen benoemd worden. Ook is er een samenwerking met Welzijn 

Neerijnen geweest, waarbij de mantelzorgers in het zonnetje gezet werden op de Dag van de 

Mantelzorgers. Er zullen structureel bijeenkomsten en/ of familieavonden gepland worden 

die zowel een informatief karakter zullen hebben, het doel hebben betrokkenen mee te laten 

denken door over zaken die op de afdeling spelen alsook de onderlinge betrokkenheid te 

vergroten. 

- 0-Meting Zorgleefplan: Vanuit een 0-meting is gekeken wat de wensen waren van de 

vertegenwoordigers rondom de procedure van het Zorgleefplan. De ingezette veranderingen, 

zoals de invoer van het levensboek en inzage in de rapportage op afstand, hebben een 

positieve bijdrage geleverd aan de betrokkenheid van de vertegenwoordigers/ mantelzorgers. 

Een ander effect is dat zorgmedewerkers meer over de cliënt te weten zijn gekomen, 

waardoor de zorg ook beter afgestemd kan worden op de persoonlijke situatie. Binnen de 

procedure is tevens opgenomen dat er periodieke evaluaties plaatvinden, zodat er sneller 

ingespeeld kan worden op situaties die verbeterd kunnen worden.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

De werkwijze is continu in ontwikkeling en wordt bijgesteld aan de hand van de ervaringen in de 

praktijk. Wittenbergzorg houdt haar projectorganisatie in de lucht met de werkgroepen 

intakeprocedure en zinvolle dagbesteding. Zij gaan verder met de implementatie van de tool 

familieparticipatie.nu en het levensboek, welke zij momenteel nog niet gebruiken. 

In de volgende fase wordt ook gestart met de implementatie van Persoonsvolgende bekostiging. 

Hierbij zal er vanuit een andere invalshoek nog meer gekeken worden naar de wensen van de cliënt 

en de mogelijkheden van de mantelzorger/ vertegenwoordiger in samenwerking met de 

zorgmedewerker binnen dit proces. 

 

Tips & Tops 

- Kijk naar wat er buiten de organisatie gebeurt, verbreed je blik. 

- Van begin af aan moet je de werkvloer erbij betrekken. 
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Meer weten  

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

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

http://wittenbergzorg.nl/  

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

