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Zorggroep Manna: Thema Persoonsvolgende bekostiging  

 

Totaal 2 locaties. Zorgsoorten: Psychogeriatrie en somatiek met behandeling. 

Cijfer ZorgkaartNederland: 8,1 

 

Persoonsvolgende bekostiging  

Zorggroep Manna 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). 

Zorggroep Manna 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.  

 

Zorggroep Manna is een project gestart met als titel Familie Zorgleefplan. Het doel van het project 

was het vergroten van de participatie van de familie bij de zorg en zorg op maat te leveren voor haar 

cliënten. Om dit te bereiken experimenteerde Zorggroep Manna met vormen om in dialoog met de 

familie zorg op maat af te spreken, waarbij de behoefte van de cliënt en zijn familie het uitgangspunt 

vormde. Zorggroep Manna monitorde de effecten van hun werkwijze met behulp van een vragenlijst 

die afgenomen is bij medewerkers en cliënten en familie van de cliënten. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: De projectleider heeft een aantal positieve effecten bij de cliënten 

gesignaleerd. Doordat het Zorgleefplan met de familie is opgesteld zijn de wensen van de 

cliënt bekend. Dit geeft rust voor de cliënt. Familie geeft aan dat zij zich meer betrokken 

voelen doordat ze vanaf het begin van opname actief betrokken worden. Ook wordt er positief 

gereageerd op het vanuit huis mee kunnen lezen in het zorgdossier zodat men te allen tijde 

kan zien hoe het met hun familielid gaat. De communicatie via het zorgplan wordt door de 

familie als prettig ervaren en dit wordt ook aangegeven door zorgmedewerkers. De 

Cliëntenraad is vanaf het begin zeer betrokken geweest bij de communicatie met de familie 

van cliënten over de invoering van het Zorgleefplan. In gesprekken met familie blijkt steeds 

dat zij zeer tevreden zijn over het Familie Zorgleefplan en de korte lijnen met de 

verzorgenden bij vragen en/of opmerkingen over zorg en welzijn van het familielid. 

- Professional: Medewerkers geven aan dat zij bij het opstellen van het Zorgleefplan 

familieleden meer betrekken dan voorheen en dat dit positieve effecten heeft. Er wordt meer 

informatie gegeven over de cliënt waardoor het voor de zorgverleners mogelijk is de cliënt 

beter te leren kennen. In het Zorgleefplan worden de gebruiken van de bewoner beter 

opgenomen dan voorheen. 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. 
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Resultaat: Opbrengsten 

- De cliënt in regie door een persoonsvolgend budget: Gezamenlijke publicatie met een overzicht 

van de ervaren dilemma’s en de oplossingen voor werken met persoonsvolgend budget. Op basis 

van verhalen uit de praktijk. 

- Verslagen van de themabijeenkomsten persoonsvolgende bekostiging. Gezamenlijke 

bijeenkomsten op dit thema zijn verslagen. 

- Meting voor cliënten, verwanten en medewerkers: Er is met de groep van instellingen die werkten 

met een Familie Zorgleefplan, een gezamenlijke meting opgesteld, die elke instelling zelf naar 

eigen taal en smaak aangepast heeft. Bij Zorggroep Manna is de meting gebruikt als 0-meting en 

als effect meting. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

In dit project is Zorggroep Manna vooral aan de slag gegaan met het beter leren kennen van de cliënt, 

door de inzet van het Familie Zorgleefplan. De doorvertaling naar persoonsgebonden uren wordt 

gezien als een volgende stap. In de toekomst wil Zorggroep Manna ook werken aan het nog meer 

betrekken van familie en mantelzorgers bij de zorg en het vergroten van de zorg op maat aan de 

bewoners. Ook willen ze verder gaan met het onderzoeken van de mogelijkheden om door familie 

ingezette zorg uit te ruilen tegen bijvoorbeeld extra welzijnsactiviteiten. De familie krijgt zo direct 

keuzemogelijkheden die ten goede komen aan hun naaste. Met behulp van ICT wil Zorggroep Manna 

de familie ondersteunen in de keuzes die ze maken rondom de zorg voor hun familielid. Hierdoor 

krijgen ze inzicht in de budgettaire gevolgen van hun keuzes en zullen ze meer vrijheid ervaren in 

het regelen van de zorg voor hun familielid. Ook is er belangstelling om met een aantal instellingen 

ervaringen uit te blijven wisselen op dit thema. Vraagstukken die voor Zorggroep Manna relevant zijn 

is de eigen regie van de teams door ze een deel van het teambudget in handen te geven en cliënten 

door ze deel van hun budget in handen te geven. 

 

Tips & Tops 

- Het vergroten van de regie van de familie leidt tot verbetering van zorg voor de cliënt. Familie 

voelt zich meer betrokken en gehoord. 

- Open communicatie waar lastige vragen niet uit de weg gegaan worden is belangrijk. Bespreek 

vragen en angsten van familie over bijvoorbeeld bezuinigingsacties. Dit bouwt wederzijds 

vertrouwen op. 

 

Meer weten:  

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

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

http://www.zorggroep-manna.nl/  

 

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/publicatie-de-client-in-regie-door-een-persoonsvolgend-budget/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/?themas=persoonsvolgende-bekostiging
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/zorggroep-manna/
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/samenwerkingsverband-fzlp-pgu/
http://www.zorggroep-manna.nl/

