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Zorgcentra Meerlanden: Thema Cliënt Centraal 

 

Totaal 3 locaties. Zorgsoorten: somatiek, psychogeriatrie.  

Cijfer Zorgkaart Nederland: 7,9 

 

Cliënt Centraal 

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. 

 

Zorgcentra Meerlanden heeft deelgenomen aan het thema Cliënt Centraal binnen Waardigheid en 

trots, Ruimte voor verpleeghuizen met twee verbeterplannen.  

 

Leerplein voor professionals, cliënten, mantelzorgers, familie en vrijwilligers 

Persoonlijke zorg, betaalbare zorg en professionele zorg zijn bereikbaar met evenwichtige inzet van 

de cliënt zelf, familie, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Zorgcentra Meerlanden heeft 

de afgelopen jaren stevig ingezet op verbetering van de kwaliteit van zorg en verhoging van het 

deskundigheidsniveau van haar medewerkers. Nu moeten de cliënt, familie, mantelzorgers en 

vrijwilligers nog worden toegerust en bekwaam zijn. Een speciaal leerplein voor deze doelgroepen 

ondersteunt daarbij. 

 

Verbeterteams kwaliteit van leven (de staalkaart) 

Zorgcentra Meerlanden heeft een actieve medezeggenschap en participatie van cliënten en familie. 

Op alle locaties en op centraal niveau is een centrale cliënten- en familieraad aanwezig. Deze 

nemen initiatieven en participeren actief in landelijke- en lokale netwerken. Zorgcentra Meerlanden 

wil eigenaarschap, regie en actieve betrokkenheid van cliënten en familie (mantelzorgers) 

waarborgen en versterken. Met verbeterteams betrekt de organisatie cliënten of hun 

vertegenwoordigers bij de daadwerkelijke verbetering van veilige en vertrouwde zorg, van kwaliteit 

van zorg en van kwaliteit van leven. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional 

- Cliënt & mantelzorger: De Cliëntenraad is trots op het Leerplein dat er nu is. De 20 modules 

zijn toegankelijk en interessant. Medewerkers vinden het handig en hopen dat vrijwilligers 

die bij Zorgcentra Meerlanden werken er wat vaker op gaan kijken. Het is fijn dat 

medewerkers ernaar kunnen verwijzen, bijvoorbeeld als familie vragen heeft. Het wordt nu 

nog mondjesmaat bezocht, maar wordt intensiever onder de aandacht gebracht. De 

projectleider ervaart dat de beoogde doelgroepen, zoals familie, mantelzorgers en 

vrijwilligers helaas nog nauwelijks gebruik maken van het leerplein. Familieleden kijken 

soms wel op het Leerplein, maar vinden het nog confronterend. De verwachting is dat 

toekomstige, jongere vrijwilligers meer interesse hebben. De projectleider ziet dat het 

gebruik van de staalkaart, die ontwikkeld is voor de verbeterteams positieve effecten voor 
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cliënten en mantelzorgers heeft. In de praktijk blijkt dat bewuste aandacht en het gesprek 

met de bewoner en diens naasten, problemen voorkomt die ontstaan uit onvoldoende 

inzicht in wat de bewoner doet of meemaakt. Soms heeft familie een mening, maar 

ontdekken ze nu hoe het echt zit. Bijvoorbeeld: moeder zit vaak slapend in de stoel als ze 

op bezoek komen. Hun indruk is dat het de hele dag zo is, terwijl het misschien komt, 

omdat ze juist aan een activiteit heeft deelgenomen en daardoor moe is. Bewoners en hun 

mantelzorgers geven nu periodiek hun mening over alle aspecten van de zorg. Mantelzorgers 

leveren een actievere bijdrage, omdat in het gesprek duidelijk wordt wat nodig is en wat ze 

daarin zelf kunnen doen. Het middel staalkaart is dus vooral effectief als dialoogmodel. Het 

geven van cijfers door de bewoner geeft inzicht op verbeteringen op individueel niveau. Als 

optelsom werkt het niet. De persoonlijke dialoog is essentieel. 

- Professional: De medewerkers die het Leerplein bekeken hebben zijn volgens de 

Verpleegkundige Adviesraad positief verrast. Ze vinden het informatief en interessant en 

geven aan dat het heel goed aansluit bij de praktijk. Ze vinden het handig dat ze familie en 

vrijwilligers kunnen verwijzen naar het Leerplein. Ze vinden het gebruiksvriendelijk, 

begrijpelijk en goed te volgen. Stagiaires van BOL-opleidingen en HBO-V, met name 1e 

jaars, zijn zeer enthousiast over de modules. Zij krijgen op deze manier eenvoudig en in 

korte tijd meer inzicht in bijvoorbeeld dementie of Korsakov. Ook heeft het de relatie met 

andere partners verstevigd. Zo worden deze modules ook gebruikt in de portal over 

dementie in Aalsmeer en is hier een link op gezet. Dit wordt zeer gewaardeerd en heeft 

positieve invloed op de samenwerkingsrelaties met gemeente Aalsmeer, een VVT 

organisatie, Alzheimer Nederland. Welzijnsorganisatie, ROC en HVA en de 

Mantelzorgorganisatie. De huidige groep vrijwilligers vindt met name de face-to-face 

workshops prettig. Ze vinden het gezellig, horen echt iets nieuws en worden zich meer 

bewust van wat ze doen. Bijvoorbeeld: het ontdekken van handigheidjes bij het lopen met 

de rolstoel, of de mogelijkheden die nieuwe type rolstoelen hebben. Daarnaast vinden 

medewerkers de staalkaart een makkelijk en handig instrument. Het zorgt ervoor dat er in 

het persoonlijke contact geen onderdelen vergeten worden, alles kan besproken worden. 

Met name voor medewerkers die minder ervaring hebben is het een handige leidraad. 

Medewerkers vinden het waardevol om cijfers te krijgen. Bijvoorbeeld: als iemand 

ontevreden is over de schoonmaak, dat cijfer wil je graag hoger hebben de volgende keer 

dus dat motiveert. Ze geven aan dat familie geneigd is om hoge scores te geven “want jullie 

doen zo je best”. Tegelijkertijd is de ervaring dat over het algemeen niet hoger dan een 8 

gegeven wordt vanuit calvinistisch oogpunt, ook al is men zeer tevreden. Het gesprek is 

belangrijk. Ondanks dat het contact en de vertrouwensband met familie al goed was. 

Familie en bewoner kunnen aangeven wat ze van de zorg vinden en het geeft de kans om 

toe te lichten en uit te leggen hoe het gaat in de praktijk.  

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Leerplein: Het Leerplein is een digitale leeromgeving, waarin 20 modules zijn opgenomen 

die toegankelijk en laagdrempelig informatie geven voor veilige en goede zorg. De modules 

zijn in eenvoudig taalgebruik en met korte filmpjes vorm gegeven.  In combinatie met of 

zonder face-to-face workshops kan deze scholing gevolgd worden. Daarnaast worden er een 

aantal vragen gesteld. Als 80% van de vragen correct worden beantwoord ontvangt de 

deelnemer een certificaat. 

- Paspoort voor Vrijwilligers: Het paspoort is een document waarin wordt aangegeven welke 

e-learning modules en praktijkbijeenkomsten er door de betreffende vrijwilliger zijn 

doorlopen. Doel hiervan is inzichtelijk maken op welke terrein iemand voldoende kennis en 

kunde heeft opgedaan. Het geeft de vrijwilliger de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen en 

medewerkers kunnen zien welke handelingen de vrijwilliger zelfstandig kan verrichten. 

- Staalkaart: De staalkaart heeft de vorm van een boom. De kruin bestaat uit zeven vragen 

over kwaliteit van leven, de stam bestaat uit zes vragen over kwaliteit van zorg en de 
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wortels van de boom bestaan uit zes vragen over veilige en vertrouwde zorg. Bewoner (en 

naaste) voeren hierover een gesprek met de EVV-er en geven een cijfer voor elk item. Het is 

de bedoeling dat de staalkaart twee keer per jaar wordt ingevuld, waarvan de eerste keer 

ongeveer zes weken na verhuizing. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Waarschijnlijk is het op gang krijgen van hogere aantallen bezoekers op het Leerplein en dan met 

name mantelzorgers en vrijwilligers een traject van lange duur. Een deel van de huidige 

vrijwilligers, cliënten, mantelzorgers en medewerkers ervaart het als een drempel om het 

digitale Leerplein te gebruiken. Wij verwachten dat dit in de toekomst steeds makkelijker wordt. 

Daarnaast willen we ons meer richten op andere doelgroepen zoals cliënten en mantelzorgers in 

de wijk. Er is een communicatieplan gemaakt om hen beter te betrekken en is er een mooie 

informatiefolder van het leerplein gemaakt. Het leerplein is via de website van Zorgcentra 

Meerlanden vrij toegankelijk, dus iedereen kan gebruik maken van de modules.  

 

De evaluatie van de staalkaart en verbeterteams volgt binnenkort, dat kan de conclusie over de 

behaalde doelstelling en verdere aanpak wijzigen. Het instrument staalkaart is ontwikkeld en wordt 

op alle locaties gebruikt. Verbeteringen worden zo veel mogelijk in de lijn opgepakt waardoor het 

de vraag is of verbeterteams op alle locaties blijven bestaan. Afgewogen wordt of het iets toevoegt 

en dit kan per locatie verschillend zijn.  

 

Tips & Tops 

- Betrek je beoogde doelgroep nog meer vooraf bij het opzetten van een nieuw product, 

zodat je beter weet of het aansluit bij de wensen en eventueel bij kunt stellen. 

- Belangrijk is dat er draagvlak is bij zowel de medewerkers, de cliënten, als de vrijwilligers 

en mantelzorgers. 

- De Cliëntenraad was vanaf het begin nauw betrokken en dat is een belangrijke succesfactor. 

Het plan voor zowel de staalkaart als het leerplein was ambitieus wat heeft gemaakt dat we 

in korte tijd veel bereikt hebben, ook omdat we ervoor gingen. 

- Ook het zorgkantoor is bij deze ontwikkelingen betrokken en is hier enthousiast over. 

- Na het leerplein van Zorgcentra Meerlanden hebben zowel de gemeente Aalsmeer als de 

gemeente Amstelveen gevraagd hen ook te helpen met het opzetten van een leerplein. 

- Ook landelijk is er veel enthousiasme voor zowel de staalkaart als het leerplein, het is 

belangrijk om hier ook ruchtbaarheid aan te geven. 

 

Meer weten: 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/zorgcentra-meerlanden/ 

http://www.zorgcentra-meerlanden.nl/ 

http://leerplein-zorgcentra-meerlanden.nl/ 

Presentatie over het leerplein van Zorgcentra Meerlanden 

Artikel in boardroomzorg, op de site van Waardigheid en trots over de staalkaart en verbeterteams  
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