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Maatschappelijke veranderingen

Maatschappelijke ontwikkelingen zoals:

➢Emancipatie en individualisatie

➢Kennistoename

➢Digitalisering 

➢……………

Hebben een andere visie op zorg en welzijn, en  

meer gelijkwaardige verhoudingen met zich 

mee gebracht.



In beweging…….

Van ->

Kwaliteit van zorg 

Zorgen voor 

Informeren over 

Regels stellen voor

Grenzen stellen 

………………….

Naar

➢Kwaliteit van leven met goede zorg

➢Zorgen met en zorgen dat

➢In gesprek met 

➢Afspraken maken met

➢Grenzen onderzoeken

➢………..



➢Bij bewoners/cliënten

➢Bij familie / netwerk

➢Bij jezelf / collega’s, in je vak

➢Bij vrijwilligers

➢ In de omgeving

➢……………………..

Welke beweging zie jij vooral



Andere visie - andere werkwijze

Betaalde diensten

Hulpmiddelen en 

technologie

Zelf- en samenredzaamheid



Samenwerking versterken: 
team van de (nabije) toekomst

cliënt(en) naasten

en netwerk

medewerker(s) vrijwilliger(s)



Wensen

Verwachtingen

Grenzen

Organiseren

• Richten: visie, beleid, waarden

• Inrichten: werkafspraken en 

werkwijzen bij start, tijdens en bij 

afronding zorg en ondersteuning. 

Werken met aandachtshoudersrol

• Verrichten: welk gedrag hoort bij 

gelijkwaardig samenwerken vanuit 

verschillende rollen

Veranderen

• Kwaliteit zorg -> kwaliteit leven

• Zorgen voor -> zorgen met

• Informeren over -> in gesprek met

• Zorgteam -> team (nabije) toekomst

• Grenzen stellen -> grenzen 

onderzoeken

• Regels stellen voor -> afspraken maken 

met

Leren

• Professionele waarden, 

houding, vaardigheden en 

kennis

• Leercultuur, leerstijlen, 

leervragen en leeraanbod

• Van 1 naar 2 en 3 slag leren

• Werkend leren; 70-20-10

(groep) Cliënt(en) 

Zoveel mogelijk 

eigen leven 

(blijven)leiden, 

welzijn, welbevinden 

Goed, leuk en 

betekenisvol 

(samen)werk(en)

Op eigen wijze 

onderdeel (kunnen) 

blijven van het 

leven van naaste

Medewerkers/vrijwilligers Mantelzorger/ Netwerk

‘Speelveld’ van de samenwerking in de 3 hoek 

In- en externe omgeving



Samenwerken met naasten en netwerk

Tijd voor een COUP

C = contact leggen en houden

O = oog en oor hebben

U = uitnodigen

P = participatie



Tijd voor een COUP

C = Contact leggen en houden

• Elkaar echt leren kennen en begrijpen: laat zien wat je doet en waarom 

je dat doet en wie je bent.  

• Opbouwen vertrouwensrelatie en samenwerkingsrelatie

• Echt contact maken: zien, groeten, aandacht, praatje maken, vragen 

hoe het gaat (structurele wat langere  contactmomenten); niet alleen 

functioneel, maar ook sociaal contact 

• Geef informatie over het dagelijkse reilen en zeilen 

• Gastvrij zijn, welkom heten 

• Wederzijdse verwachtingen uitspreken

• (H)erkennen: sociaal netwerk  



Ondersteunen: Oog en oor hebben 

voor 

• Zingeving van het verlenen van zorg door naasten

• Moeilijke gevoelens, schuldgevoelens 

• Informatie over ziektebeelden; omgaan met dementie

• Contact houden met naaste die erg moe is en die even rust/afstand 

neemt 

• Wat betekent het voor u dat u naaste hier woont? 

• Draagkracht en draaglast in balans houden.



Uitnodigen 

• Denk in mogelijkheden! 

• Voelen naasten, netwerk zich welkom?

• Vraag wat naasten belangrijk vinden, wat ze graag willen blijven doen, 

wat ze moeilijk vinden en bespreek, of en hoe je daarbij kunt 

ondersteunen

• Sluit aan bij kwaliteiten van naasten, netwerk

• Maak gebruik van spontane momenten 

• Het gaat om de kleine dingen



Participeren

• Gelijkwaardige samenwerken (= ieder perspectief doet er toe) vanuit 

verschillende rollen en verantwoordelijkheden

• Erkenning en waardering voor elkaar



Nieuw gedrag eigen maken

• Kleine acties hebben meer impact 

dan grote beslissingen

• Gemiddeld 66 dagen voordat 

nieuw gedrag een gewoonte is

• Maak het behapbaar én 

bespreekbaar

• Kaders geven ruimte

• Alleen ga je sneller, samen kom je 

verder

• Onbewuste patronen ontstaan 

door herhaling en sterke 

negatieve ervaring

• Concreet maken helpt bij 

betrokkenheid

• Niet doen, betekent niet altijd, 

niet willen

• Alleen wie deel durft te zijn van 

het probleem, kan deel zijn van 

de oplossing



Een kleine actie heeft meer impact 

dan een groot besluit

Wat zou jij morgen

anders, meer, minder 

kunnen en willen doen?



Meer informatie over mantelzorg, familieparticipatie en 

vrijwilligerswerk op www.zorgvoorbeter.nl

Will Schutte, senior adviseur Informele zorg

06 – 53837056  /  w.schutte@vilans.nl

Meer informatie

http://www.zorgvoorbeter.nl/
mailto:w.schutte@vilans.nl



