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De Zellingen: Thema Persoonsvolgende bekostiging 

 

Totaal 5 locaties. Zorgsoorten: Thuiszorg, somatisch, psychogeriatrisch, hersenletsel, revalidatie en 

eerstelijnszorg. 

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,1 

 

Persoonsvolgende Bekostiging ‘Warm welkom’  

De Zellingen is één van de elf zorgaanbieders die hebben deelgenomen aan het thema 

Persoonsvolgende bekostiging. De groep persoonsvolgende bekostiging in de instelling is uiteen gegaan 

in twee subgroepen: Familiezorgleefplan (FZLP) / Persoonsgebonden uren (PGU) en de groep BEL 

(Baas Eigen Leven). De Zellingen 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.  

 

Omdat het contact met de cliënt en familie al begint vóór de opname, heeft De Zellingen ‘Warm 

welkom’ als thema toegevoegd. ‘Warm welkom’ is tevens de titel van hun verbeterplan en had als 

doelstelling: Het soepeler laten verlopen van het overgangsproces van de thuissituatie naar wonen 

binnen een instelling en de cliënt zich sneller thuis te laten voelen. Dit raakt ook aan de doelstellingen 

van de andere thema’s, namelijk: 

- Het ervaren van meer eigen regie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid door de cliënt en 

zijn/haar familie/mantelzorger bij de totstandkoming en uitvoering van het Zorgleefplan. 

- Het bieden van meer zorg op maat door nog beter expliciet te luisteren naar de wensen van 

de cliënt/familie/mantelzorger en nog meer te denken in mogelijkheden. 

- De ontwikkeling van een Warm welkom programma hetgeen ook voorziet in een huisbezoek 

door een EVV-er voor opname. Op deze wijze kan de EVV-er al voor opname informatie 

verzamelen ten behoeve van het FamilieZorgleefplan. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Client & Mantelzorger: De projectleider ziet dat het huisbezoek veel betekent voor de cliënt, 

omdat het eerste gesprek in de eigen omgeving plaats vindt, wordt het als prettig ervaren. 

Tevens treft de cliënt bij opname al een bekend gezicht. De intake bij opname kan hierdoor 

korter duren. Het samen vormgeven van het Zorgleefplan wordt door de meeste 

cliënten/familie als prettig ervaren. Het Welkomstpresentje wordt door iedereen zeer 

gewaardeerd, voornamelijk omdat deze mede door cliënten van de dagbehandeling is 

gemaakt.  

- Professional: De projectleider merkt dat het huisbezoek ook door de medewerkers als positief 

wordt ervaren. De EVV-ers krijgen een vollediger beeld, niet alleen informatie op papier, 

maar krijgen ook een indruk van de sfeer. Zij kunnen deze informatie gebruiken om de cliënt 

zich zoveel mogelijk thuis te laten voelen en de wensen te achterhalen. Deze informatie 

kunnen zij al voortijdig in het ECD plaatsen. Het samen met de cliënt/familie vormgeven van 

het Zorgleefplan op KSW, geeft energie bij de medewerkers. Medewerkers zien dat de 
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wensen/behoeftes die gesignaleerd worden relatief klein en eenvoudig oplosbaar zijn, zonder 

extra budget of regelruimte. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Vragenlijst overgangsproces thuis naar opname: Met de ontvangen feedback zijn interventies 

uitgezet waar cliënt/mantelzorger zelf behoefte aan hebben. Daarnaast is er een 0-meting 

van het tevredenheidsonderzoek zoals met de themagroep ontwikkeld. 

- Warm Welkomprogramma: Tijdens het huisbezoek door de EVV-er van de afdeling wordt al 

informatie vergaard die in het Zorgleefplan wordt opgenomen. (is als bijlage bijgevoegd). 

- ZZP-informatiebladen: De informatiebladen geven een overzicht van de kosten van 

zorghandelingen, zodat cliënten beslissingen kunnen nemen over het aantal in te zetten uren 

per ZZP. Hierbij ligt ook de nadruk op de bijdrage die familie en mantelzorgers kunnen 

leveren, zodat het leven voorgezet kan worden zoals de cliënt gewend is. 

- Wensboom: Cliënten kunnen hun wensen in de boom hangen en mantelzorgers/vrijwilligers 

kunnen hun aanbod hier in hangen. Het doel is om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, 

maar ook om te laten zien dat de zorg niet alle wensen kan inwilligen. 

- Zorgleefplankoffer: Dit is een vragenlijst die medewerkers als handvat kunnen gebruiken om 

het gesprek aan te gaan met de cliënt en naasten. Deze is afgezet tegen gelijksoortige 

vragenlijsten maar de ‘eigen’ Zorgleefplankoffer wordt toereikend geacht. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

De Zellingen gaat in 2018 jaar door met het project, omdat zij de resultaten van het project nog 

beter willen verspreiden. De planning van de huisbezoeken vraagt in de toekomst nog extra aandacht. 

Het werd als spannend ervaren wanneer tijdens het huisbezoek werd geconstateerd dat de zorgvraag 

van de cliënt niet passend is voor de betreffende afdeling. Hierop is de afspraak gemaakt dat bij 

twijfel cliëntservice een huisbezoek aflegt om te beoordelen of de plaatsing op de wachtlijst voor de 

specifieke afdeling nog opportuun is en wat andere mogelijkheden zijn. Zij gaan hier in 2018 verder 

mee testen.  

 

Tips & Tops 

- Zorg voor ‘quickwins’. Medewerkers kwamen erachter dat veel wensen relatief klein en 

eenvoudig waren. Dat geeft veel energie. 

- Stabiliteit binnen de organisatie is van belang, weinig personeelswisselingen. 

- Neem het verzorgend personeel goed mee en werk naar een doel toe. 

- Betrek de hele organisatie, niet alleen de zorgverleners, maar vooral ook de facilitaire dienst. 

- Wil niet teveel tegelijkertijd doen, focus op één onderwerp. 

 

Meer weten:  

https://www.zellingen.nl/  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/de-zellingen/  

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

 

 

 

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/01/Vragenlijst-opname-in-De-Meander-120416.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/01/0-meting-Familiezorgleefplan-def.versie.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/01/Warm-Welkom-Programma-DM-def.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/01/zorgleefplankoffer.pdf
https://www.zellingen.nl/
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