
 

 

Samenwerken in de driehoek: cliënt, familie/naasten en zorgprofessional 

Draaiboek Meervoudig kijken/ Dynamische driehoek 

WERKWIJZE & VOORBEELD CASUS van Zorggroep Groningen 

Contactpersoon: Tini Kwint, teamcoach Zorggroep Groningen, 
T.Kwint@zorggroepgroningen.nl of www.zorggroepgroningen.nl.  

Thema bijeenkomst ‘Samen zorgen met naasten en vrijwilligers’, Waardigheid 
en trots 22 november 2018 

Doel werkvorm Ervaren van het kijken vanuit de drie posities in de zorg: cliënt, 
verwant, zorgverlener. Het belang van het gesprek en de 
samenwerking in de driehoek (oudere, familie en medewerker) 
wordt steeds meer erkend en gefaciliteerd in de verpleeghuiszorg. 
Ondanks alle inzet en toewijding voelen ouderen en familie zich 
nog niet altijd gezien en gehoord. In de publicatie ‘Kijk eens door de 
ogen van een ander. Samenwerken in de driehoek’ vindt u 
ervaringen en werkvormen om de samenwerking in de driehoek te 
verbeteren. Geïnspireerd door het werk van Chiel Egberts 
(dynamische driehoek), de Handicap experience (meervoudig 
kijken) en systemisch werken. (opstelling) 

Trainings- 
methode 

[x] ervaringsopdracht   
[  ]  zelfevaluatie 
[  ]  onderwijsleergesprek 
[  ]  subgroepsdiscussie 
[x]  plenair gesprek 

Totaal 30 
minuten 
Tini 

Na een korte kennismaking en inleiding vanuit ervaringen in 
gehandicapten zorg en Zorggroep Groningen aan de slag 
In deze opdracht laat je de hele groep kijken vanuit de drie 
verschillende posities: cliënt, begeleider en verwant.  
 
Stap 1 

- Vraag of iedereen bij de eerste flap wil komen staan: ‘De 
cliënt’ Geef de volgende introductie: Je staat nu op de plek 
van de cliënt. Leef je helemaal in in die positie. Je bent 
cliënt van deze organisatie, je hebt een heel leven achter je 
en woont nu hier, dit is je leven, hier speelt alles zich voor 
jou af . Stel nu de volgende vragen ( Schrijf in steekwoorden 
op de flap waar je bij staat wat er door de groep gezegd 
wordt): 

- Je staat nu op deze plek van de cliënt, voel hoe het 
hier is. Hoe voel jij je? Welke woorden horen 
daarbij? (laat de groep kort wat reacties geven, 
herhaal deze zodat iedereen ze kan horen). 

- Vanuit deze positie, wat zie je, waar kijk je naar?  
- Vanuit deze positie, wat vind je belangrijk? 
- Vanuit deze positie, wat is je grootste droom? 
- Vanuit deze positie, waar ben je bang voor / welke 
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angst heb je? 
 
Stap 2 

- Rond deze plek af en loop met zijn allen naar de volgende 
flap, ‘de verwant’.  

- Geef weer een korte introductie om de deelnemers zich te 
laten verbinden met deze plek:  je staat nu op de plek van 
de verwant. je hebt een vader, moeder, oom, tante of 
anderszins iemand waarmee je je verbonden voelt die hier 
zijn leven doorbrengt. Je komt hier om de zoveel tijd en ziet 
dan weer hoe het met je verwant gaat. Je loopt hier rond en 
ziet je verwant en de begeleiders bezig. 

- Stel nu dezelfde vragen als zojuist bij de positie van de 
cliënt maar nu vanuit de positie van de verwant. 

 
Stap 3 

- Ga daarna met zijn allen naar de plek van de begeleider.  
- Geef weer een kort introductie van deze plek:  je bent nu op 

de plek van de begeleider, hier heb je je dagelijkse werk, je 
bent druk met de cliënten en de verwanten, de 
administratie, de zorgtaken etc.. Je hebt hier je collega’s. 

- Stel nu dezelfde vragen als bij de vorige twee posities maar 
nu vanuit de plek van de begeleider. 

 
Stap 4 cliënt - begeleider – verwant.  

Verdeel de groep in drie verschillende posities.  Vraag of 
iedereen bij de flap wil gaan staan waar hij zich het 
meeste herkent.  
Als de groep dan teveel bij 1 positie gaat staan kun je de 
deelnemers ook gewoon in 3 ongeveer even grote 
groepen verdelen.  

 
Vraag de deelnemers zich te verbinden met zijn/haar positie.  

5 minuten Iemand leest een casus voor uit de praktijk.  
Vraag de groep vanuit zijn/haar perspectief te luisteren naar de 
casus.  

15 minuten 
Tini 
 

De verschillende perspectieven worden bevraagd. (zie 
bovenstaande vragen) 
En  gaan met elkaar in gesprek.  
Slotvraag aan elk groepje: als je nu vanaf deze plek een advies 
mag geven aan de andere perspectieven, welke adviezen zou je 
dan geven? 

- Schrijf deze adviezen op een flap. 
- Laat de groepen kort overleggen met elkaar en wissel 

daarna plenair de adviezen aan de andere posities uit.  

20 minuten 
Tini 

- Dialoog  in de grote groep. Wat is je bijgebleven? Wat viel je 
op?  

- Wat levert het kijken vanuit verschillende perspectieven op? 
Hoe kun je hier zelf mee verder? 



 

- Wat zijn de ervaringen van de afdelings Parkinson long stay 
(familielid en medewerkers) Adviezen.  

- Vragen 

Benodigd 
materiaal 

- 3 flappen 
- stiften 
- plakband 
- een ruime zaal 
- opstelling 

 

CASUS ‘Vertrouwen winnen’ 

Meneer woont sinds een paar weken op de afdeling. Hij is nog wat onrustig, maar lijkt zich wel 

thuis te voelen. Hij heeft lang thuis gewoond. Maar de zorg werd steeds zwaarder voor zijn 

vrouw en kinderen. Op een gegeven moment ging dat toch echt niet meer.  

 

“Mijn man wilde natuurlijk helemaal niet weg uit zijn eigen huis. Maar het moest echt. We 

konden hem niet meer alleen laten. Het werd steeds erger. Het was voor mij ook  teveel. Dan 

maakte hij me midden in de nacht wakker. Nu was hij gevallen.  Hij was ‘s ochtend gevallen 

en had zijn arm gebroken. Moest hij naar het ziekenhuis en in het gips, maar hij peuterde het 

gips er gewoon af. Ik weer opnieuw naar dat ziekenhuis – ik moet dan toch weer op mijn werk 

wat regelen - toen hebben ze hem daar gewoon gehouden en gelijk een plek gezocht in een 

verpleeghuis. Gelukkig is hij nu veilig ergens onder dak! Maar ik voelde me wel tekort schieten, 

kan zelf de zorg niet meer aan en moet het uit handen geven.” 

 

Nu woont meneer dus een paar weken op de afdeling. Zijn vrouw probeert elke dag langs te 

komen. Als ze op de afdeling komt, gaat ze direct naar haar man  toe. Ze vindt het belangrijk 

dat haar man er netjes uit ziet, niet alleen is en goed te eten en te drinken krijgt. Helaas is dit 

niet altijd het geval. Ze vindt het dan best wel lastig om hier iets van te zeggen. Ze hebben het 

al zo druk! 

 

‘Ze zag ons echt niet staan’, zegt de verzorgende. ‘In het begin laat je dat ook even. Maar 

gister kwam mevrouw naar me toe: “Hij heeft nog niets heeft gedronken vandaag”. En ze vond 

ook dat hij teveel alleen was op zijn kamer. Ik moest wel even slikken. Je denkt dan toch ook 

van “natuurlijk krijgt hij van ons te drinken. Maar vraag dat even aan ons. Hij zit niet voor niets 

op deze afdeling.” En juist in het begin laat je hem daar ook even wennen. Natuurlijk komt hij 

ook van z’n kamer. Maar als zo’n vrouw dan naar je toe komt, dan moet je gaan staan voor je 

vak. Dan laat je zien dat je heel goed weet wat je doet en dat wij hem goed in de gaten houden. 

Je kan dan ook in de onzekerheid stappen. Maar ik denk dat familie daar geen vertrouwen van 

krijgt. Als je voor je vak gaat staan, dan geeft dat de familie ook vertrouwen. Dan kunnen zij 

ook denken: “het komt wel goed, we gaan naar huis”. Dus je moet er echt voor gaan staan, 

voor je vak. 


