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Inleiding
Mensen met een beperking worden steeds ouder. Dat heeft gevolgen voor alle
leefgebieden. De behoefte aan zorg en ondersteuning verandert en oudere mensen
stellen andere eisen aan hun leefomgeving. Wat betekent deze nieuwe levensfase
voor cliënten? En zijn de instellingen, de professionals en de cliënten zelf er op voor
bereid?
Aanleiding voor het project Ouder wordende cliënt is een onderzoek van de
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Wat is de stand van zaken rondom
oudere cliënten onder haar leden? Het bleek dat een aantal instellingen heel actief
was en al veel ontwikkeld had voor deze groep cliënten. Uit deze groep komen de
gidsinstellingen voort. Andere instellingen waren nog zoekende. Deze instellingen konden met verbeterteams
deelnemen aan het project.
Een jaar lang werkten 20 verbeterteams en 8 gidsinstellingen aan verbeteringen door het delen van inspiratie, kennis en
ervaringen en door het uitvoeren van verbeterplannen. Het is een heel mooi project geworden waarin veel werk is verzet.
De verbeterteams zijn verspreid over het jaar 3 dagen bij elkaar geweest in leernetwerken. Elke dag waren er
sprekende voorbeelden, meestal door de gidsinstellingen verzorgd. Daarnaast was er tijd om te leren hoe je nou
echt tot merkbare verbeteringen kunt komen. Tussentijds zijn de projectleiders op afstand gecoached. Vooraf is een
voorbeeld van een verbeterplan van een opzet voor een verbeterplan aan de teams gestuurd. De verbeterteams
presenteren hun resultaten op posters, u vindt ze verderop in dit boekje. Lees ook de interviews met Siza, De Zijlen en Cordaan.
Ook de gidsinstellingen zijn 3 keer bij elkaar (op bezoek) geweest. De formule voor deze bijeenkomsten was “halen en
brengen”. Op een markt presenteerde elke gidsinstelling waar ze trots op waren. Daarnaast gaf elke instelling aan waar
ze zelf naar op zoek waren. Zo ontstond een mooi programma. Lees verder het interview van Lunetzorg.
Er is een aparte bijeenkomst geweest voor projectleiders en hun interne opdrachtgevers. Centraal stond de vraag hoe
je de resultaten van het project kunt borgen. Daarnaast zijn over en weer verwachtingen gedeeld om uit te vinden
hoe je als duo het beste resultaat kunt behalen. Lees verder bij De kunst van het borgen.
Naast alle bijeenkomsten zijn 3 concrete producten ontwikkeld: een cursus voor cliënten, een competentieprofiel en
een bundel Opleiden en leren. Misschien iets voor u? Kijk bij de eindproducten.
Interviews met cliënten en met deelnemers aan het project maken dit boekje van vlees en bloed.
Veel inspiratie toegewenst!
Februari 2013
Jannie Oskam							
TNO Management Consultants				
Projectleider Ouder wordende cliënt
E: oskam@tmc.tno.nl
M: 06 22542471

Dit project maakt onderdeel uit van het verbeterprogramma Zorg voor Beter. Het project is uitgevoerd door CBO/
TNO, Vilans en KBA in nauwe samenwerking met de VGN. Andere onderwerpen in het verbeterprogramma zijn:
ontwikkelingsgericht ondersteunen, zeggenschap en inclusie, gezondheid, probleemgedrag, LVB en verslaging,
ondersteuningsplannen, handelingsgerichte diagnostiek, medicatieveiligheid en seksualiteit en preventie seksueel
misbruik. Voor meer informatie zie: www.kennispleingehandicaptensector.nl.
De inhoud van dit programma is in samenwerking met de VGN ontwikkeld. ZonMw financiert dit programma.
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Verhalen van cliënten
Jos
Jos komt mij al tegemoet lopen op de middag van ons interview. Een vriendelijke, goed verzorgde man van 60 jaar.
Samen lopen we naar de instelling waar hij woont. Hij stelt mij voor aan de begeleiding, we installeren ons in de
huiskamer en het interview kan beginnen.
Leven
Jos heeft veel meegemaakt. Tijdens zijn verhaal lopen de koude rillingen af en toe over mijn rug. Jos komt uit een
tuindersgezin. Zijn vader teelde sla, tomaten, druiven en de laatste jaren ook irissen. Helaas is hij al jong overleden.
Zijn moeder is 85 geworden. De zus van Jos heeft 20 jaar geleden een eind aan haar leven gemaakt. Ze is voor de trein
gesprongen. Ze heeft daarbij wel 2 geadopteerde kinderen achtergelaten die inmiddels al volwassen zijn. Ook de
broer van Jos had zware psychische problemen. Gelukkig kwamen ze daar op tijd achter zodat hij hulp kon krijgen.
Het netwerk van Jos is klein, maar hij is toch tevreden met zijn leven. Zijn broer belt hem elke zaterdag. Hij ziet zijn
familie maar eens per jaar, omdat ze ver weg wonen. Veel vrienden heeft hij niet, wel een vriendin maar die woont
ergens anders. Hij heeft nog nooit meegemaakt dat iemand hem meevraagt om samen iets leuks te doen. Als hij
samen met iemand iets onderneemt, is het meestal iets praktisch of iets dat de ander leuk vindt.
Wonen
Jos moest op zijn 9e al naar een instelling. Thuis was er veel ruzie en hij was zelf ook niet gemakkelijk, vertelt hij. Het
jongenshuis waar hij terecht kwam werd geleid door broeders. Die waren streng. Als je niet uitkeek, kreeg je slaag.
Er gebeurden daar veel dingen die niet goed waren, daar wil hij liever niet meer aan denken. Nu woont hij erg naar
zijn zin. Zijn huis staat midden in de wijk, maar er wonen maar weinig niet-gehandicapte mensen. Dat vindt hij wel
jammer. De mannen met wie hij zijn huis deelt, zijn leeftijdgenoten die hij van vroeger kent.
Jos slikt medicijnen, voor zijn suikerziekte en om rustig te blijven. Op zijn kamer heeft hij een afluisterapparaat. In
geval van nood dan kunnen ze dan snel hulp bieden. Hij heeft een goed contact met de begeleiding. Overleggen
gaan wel eens achter hem om, maar hij wordt niet betutteld.
Werk en dagbesteding
Vroeger werkte Jos hele dagen op de Sociale Werkplaats, nu nog maar halve dagen bij een drukkerij. Maar wel met
veel plezier. Ook is Jos al meer dan 7 jaar misdienaar in de kerk, dat doet hij 3 dagen in de week. Op zijn vrije dagen
slaapt hij meestal uit. Hij krijgt ook een uitkering maar weet zelf niet precies hoeveel. Ik wijs hem erop dat hij recht
heeft op inzicht in zijn financiën.
Ouder worden
Jos is goed bij de tijd en heeft nog geen last van vergeetachtigheid. Toch merkt hij wel dat hij ouder wordt. Hij is
sneller moe, dan gaat hij wat rusten tussen de middag. Om fit te blijven, wandelt Jos veel. Dat spaart weer een taxi uit!
Ook eet hij gezond, elke dag vers en veel groente.
Jos heeft nog wel een paar wensen. Hij wil graag een keer naar Hongarije en ook Lourdes staat nog op zijn
verlanglijstje. Dat is nog niet te verwezenlijken omdat het veel geld kost. Hij heeft het er al vaak over gehad met zijn
begeleiders, maar ze geven aan dat het te ver en te duur is. Hij is wel naar Duitsland en Italië geweest. Jos wil het liefst
in zijn eigen huis oud worden. Soms denkt hij na over de dood, maar niet zo vaak. Hij is in ieder geval niet bang om
dood te gaan.

Interview door Mireille de Beer
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Anna
Voor mijn interview met Anna moet ik naar een instellingsterrein verstopt in de bossen. Zelfs de bus komt er niet.
Alsof ik de bewoonde wereld verlaat. Ik krijg er kippenvel van. Weglopen is niet mogelijk en ook contact met de
buitenwereld is moeilijk. Er is bijvoorbeeld geen vaste telefoon, alles loopt via de begeleiding.
Leven
Anna vertelt mij heel open en eerlijk over haar leven. Ze is 64 jaar en woont al 22 jaar in een instelling. Ze komt uit een
gezin van 7 kinderen, ze heeft drie broers en drie zussen. Vroeger woonde ze bij haar ouders, maar toen die te oud
werden om voor haar te zorgen, moest ze naar een instelling. Ze was toen 41 jaar.
Wonen
Anna vond het fijn om in een instelling te gaan wonen, vooral omdat ze toen meer contact met andere mensen kreeg.
In haar vorige huis (ook op instellingsterrein) had ze het erg naar haar zin. Nu woont ze hier, in een klein huisje dat
vol staat met spullen van haar ouders. Ze krijgt vier keer per dag begeleiding. ‘Toch ben ik vaak verdrietig’, zegt ze. Ze
heeft het gevoel dat mensen haar niet mogen. Er is veel onderling gezeur en ook over de begeleiding is ze niet altijd
tevreden. De begeleiders hebben bijna geen tijd voor haar en ze nemen haar ook niet altijd serieus. Dat maakt haar
vaak verdrietig. Ze heeft behoefte aan iemand die ze kan vertrouwen en met wie ze overal over kan praten. Anna vindt
het niet prettig dat ze overal zo ver vanaf woont. Het maakt haar heel afhankelijk van anderen en ze kan zo ook niet zo
gemakkelijk nieuwe contact maken. Ze heeft bijvoorbeeld altijd een taxi nodig om ergens te komen.
Binnenkort gaat Anna verhuizen naar een nieuw appartementencomplex. Daar heeft ze veel zin in. Ze zit dan dichter
bij de bewoonde wereld. Ze hoopt dat ze zich dan prettiger voelt en dat ze meer contacten krijgt. ‘Het moet wel’, zegt
ze steeds.
Werk en dagbesteding
De ochtend begint met een begeleider die langskomt om Anna haar medicijnen te geven. Soms kruipt ze daarna weer
in bed. Anna werkt een paar uur per week in de horeca. Ze doet daar schoonmaakwerk. Ze vindt dat fijn, vooral omdat
ze dan onder de mensen is. Op vrijdag gaat ze naar de ouderensoos. Hier komen alleen oudere mensen met een
beperking. Je kunt er puzzelen en kletsen met de anderen. De rest van de week is Anna vrij en doet ze het rustig aan.
Ouder worden
Anna merkt wel dat ze ouder wordt. Het lopen gaat niet meer zo goed als vroeger en dat beperkt haar wel in haar
mogelijkheden. Straks, in haar nieuwe woning, is ze hopelijk wat minder alleen. ‘Dan kan ik wat makkelijker bij
anderen op de koffie’, zegt ze. Uit Anna’s verhaal blijkt dat ze ontzettend blij is dat ze mag verhuizen in 2013. Ze is niet
tevreden over haar contacten nu en over hoe mensen met haar omgaan. Nu ze ouder wordt, wordt dat alleen maar
erger. Anna is een vrouw die, net als iedereen, behoefte heeft aan contact en een luisterend oor af en toe. Dat daar
geen tijd voor is of geen tijd voor wordt genomen, is heel triest. Ouder worden is dus niet altijd even leuk.

Interview door Mireille de Beer
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Heleen en Ad
Heleen en Ad: twee warme lieve mensen die samen gelukkig zijn. Ze wonen niet samen, maar hebben wel al 10 jaar
een relatie. Ze hebben elkaar leren kennen bij een Grieks restaurant in Tilburg. ‘Een goede man met een grote mond
en klein hartje’, zegt Heleen lachend.
Leven
Heleen is 55 jaar. Ze komt uit een groot gezin: 7 meisjes en 1 jongen. Dat was erg gezellig, tot haar tweelingzus 21 jaar
geleden stierf en vlak daarna haar vader. Door alle emoties werd het toen wat moeilijker. Heleen heeft er gelukkig een
plekje voor kunnen vinden. Ad is 60 jaar. Hij woont al zijn hele leven in het huis van zijn ouders. Die zijn al lang geleden
overleden, dus hij woont nu alleen. Hij vindt het leuk als Heleen bij hem komt logeren. Soms mist hij zijn ouders nog,
daar kan hij wel verdrietig van worden. Hij praat niet zo makkelijk over zijn emoties. ‘Iedereen heeft zijn bagage’, zegt
hij. Heleen en Ad zijn elkaars steun en erg gelukkig met elkaar. Het leeftijdsverschil speelt geen rol in hun relatie.
Wonen
Heleen woont al 7 jaar in Oisterwijk, in een appartement. Ze krijgt 24 uurs-begeleiding. Tot haar 40e heeft ze bij haar
ouders gewoond. Van hen kreeg ze de nodige hulp. Toen ook haar moeder overleed, is ze zelfstandig gaan wonen
met begeleiding op afroep. Ze kreeg ook veel hulp van haar zussen en zwager. Heleen en Ad krijgen ook samen
begeleiding. Dat ze niet samenwonen heeft vooral met financiën te maken. Ze logeren wel vaak bij elkaar.
Werk en dagbesteding
Heleen werkt op maandag, woensdag en soms ook op zaterdag bij De Molen, een restaurant/lunchroom waar
mensen met een verstandelijke beperking werken. Ze zorg daar voor koffie en thee. Ze vindt haar werk leuk. Ze
krijgt er een vergoeding voor. Het is niet veel, maar ‘beter iets dan niets’ zegt ze. Ze werkt ook in de bakkerij en bij een
kringloopwinkel. Ad werkt halve dagen. Hij doet vooral inpakwerk. Heleen en Ad wandelen graag. Ze gaan regelmatig
naar een soos voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze houden van sjoelen, Ad houdt ook erg van puzzelen.
Een bewindvoerder beheert hun geld.
Ouder worden
Ik vraag Ad hoe hij het vindt om ouder te worden. ‘Ik voel er nog niets van’, zegt hij. ‘Maar ik wil wel op tijd ophouden
met werken.’ Ondanks zijn artrose is zijn conditie is goed, hij heeft alleen 1 keer in het ziekenhuis gelegen voor zijn
knie. Heleen slikt medicijnen voor epilepsie en de bloeddruk. Ze werken aan hun gezondheid door meer te bewegen
en goed te eten, zoals sla, komkommer en vis.
‘Gelukkig zijn we nog niet dement’, zegt Heleen. Ze merkt wel dat ze in de overgang komt, bijvoorbeeld door het
zweten ‘s nachts.
Toekomst samen
Heleen wil graag doorwerken, ze wil niet achter de geraniums zitten. Over 10 jaar is ze 65 en ze hoopt dat ze dan nog
alles kan. Ad kijkt er anders naar. ‘Over 10 jaar loop ik al met een stok’, zegt hij.
Gelukkig hebben ze genoeg geld om leuke dingen te doen, want ze willen samen nog vaak op vakantie en blijven
genieten. Ze willen allebei graag in hun eigen huis blijven wonen zo lang het kan. Heleen heeft ook al een soort
wensenlijst gemaakt, voor later, maar ook voor na haar dood, als ze het zelf niet meer kan zeggen.
Hun tip voor leeftijdsgenoten: geniet van het leven want het duurt maar even!

Interview door Mireille de Beer
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Vera
Mijn afspraak met Vera begint goed. Ze staat mij al op te wachten bij de deur en ontvangt me hartelijk. Een warme
ontmoeting.
Leven
Vera is 67 jaar. Een vrolijke vrouw die geniet van het leven. Ze komt uit een gezin met drie dochters van wie zij de
oudste is. Haar jongere zusje is pas overleden. Vera heeft tot 1984 bij haar ouders gewoond. Toen is ze verhuisd naar
het huis waar ze nu nog steeds woont. Al 28 jaar. Vera is sinds februari 2012 met pensioen.
Wonen
Vera deelt haar huis met een andere vrouw. Hun huis ligt in een woonwijk en grenst aan andere groepswoningen voor
mensen met een beperking. Ze hebben allebei een eigen kamer. Ze vindt het een prettig huis, vooral omdat ze dicht
bij de winkels en de bushalte woont. Ze vindt het wel jammer dat ze niet zo vaak naar het nieuws kan kijken. Ze heeft
geen tv op haar kamer en haar huisgenoot kijkt vaak naar andere zenders. Vera krijgt begeleiding, maar minder dan
vroeger. Haar jongste zus beheert haar geld. Elke middag komt er een begeleider samen met Vera en haar huisgenoot
koken. Meestal uit potten met verse aardappels erbij. In het weekend eten ze ook wel eens pilav of pizza. Vera houdt
van lekker eten!
Vera kiest zelf haar vakanties. De eerste keer dat ze alleen op pad ging, maakte ze een reis over de Moezel en de Rijn.
Inmiddels is het reizen in haar bloed gaan zitten en is ze regelmatig met vakantie, onder andere naar Italië. Meestal
met Stichting Het Buitenhof.
‘Soms praten ze wel eens over verhuizen’, zegt ze. Ze valt even stil. ‘Ik heb tegen mijn zus gezegd: dan maak ik mijzelf
van kant.’ Ik vertel haar dat ze het recht heeft om te leven zoals ze zelf wil zo lang als het kan. Dan komen de emoties
los. Het is duidelijk: Vera wil altijd in dit huis blijven wonen.
Werk en dagbesteding
Vera krijgt een AOW-uitkering en dat vindt ze zelf genoeg. Voordat ze met pensioen ging vouwde ze dagelijks de was
op. Ook heeft ze administratief werk gedaan bij ABN Amro. Nu mag ze zelf haar dag indelen. Die begint meestal om 9
uur. Dan leest ze de krant, doet boodschappen, zet koffie en wast af. Ze borduurt veel en ze maakt 3D-kaarten. Vera’s
vriendin woont in de buurt, samen doen ze leuke dingen. Bijvoorbeeld naar de bingo. ‘Mijn geluksnummer is 17’, lacht
Vera. ‘Ik win vaak de tweede prijs, een hele mand vol met boodschappen!’ Daarnaast zit ze in een cliëntenplatform
waarvoor ze de notulen verzorgt. Vera is tevreden over haar netwerk.
Ouder worden
Vera’s moeder is maar 60 geworden en haar vader 65. Dat vindt ze wel jammer, maar ze is er ook trots op dat ze nu
ouder is dan haar ouders. Ze vindt ouder worden niet vervelend. Ze merkt wel dat ze meer rust nodig heeft. ‘Ik ben
sneller moe’, zegt ze, ‘maar gelukkig niet vergeetachtig.’ Telefoonnummers onthouden kan ze heel goed en haar
afspraken schrijft ze keurig op een kalender. Niemand hoeft haar te helpen herinneren. Sporten doet ze niet, maar ze
eet wel gezond. Vooral fruit vindt ze lekker.
Ik vraag Vera of ze nog wensen heeft. Ze vindt het altijd leuk om een dagje uit te gaan, maar verder is ze tevreden met
haar leven zoals het nu is. Over haar toekomst denkt ze niet zoveel na. ‘Als ik hier maar kan blijven wonen’, zegt ze.

Interview door Mireille de Beer
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Interviews met deelnemers
Interview
Anja van der Pluym,
Amarant
Wie is Anja van der Pluym?
Anja van der Pluym werkt als senior opleidingsfunctionaris
en adviseur. Ze heeft veel ervaring met opleiden en met
zorg. Ze werkt 12 jaar bij de Amarantgroep in Brabant. Dat
is een instelling die aan 5000 mensen met een beperking
zorg en ondersteuning biedt. Daarvoor werkte Anja bij
andere zorginstellingen, waaronder bij een verpleeghuis
met psychogeriatrische cliënten. Ook in het onderwijs heeft
Anja haar sporen verdiend. Vanuit haar deskundigheid en
ervaring is Anja nauw betrokken geweest bij het opstellen
van het competentieprofiel voor ouder wordende cliënten.
Het competentieprofiel is één van de producten van het
project.
De Amarant Academie
De Amarantgroep is zeer actief op het terrein van
opleidingen. De opleidingen zijn ondergebracht bij de eigen Amarant Academie. Anja is vanaf het begin betrokken
bij deze academie. “De Amarant Academie gaat uit van de praktijk. Daardoor geven we geen traditioneel onderwijs.
We willen dat het onderwijs de mensen raakt, boeit en energie geeft om te professionaliseren. We bieden daarom
afwisselende programma’s, waarbij we aansluiten bij het lerend vermogen van medewerkers. We betrekken
medewerkers actief bij het onderwijs, zij zitten letterlijk op het puntje van hun stoel.”
De Amarant Academie werkt met doelgroepen. Er is dan ook een aparte leergang over ouderen. Deze leergang
bestaat uit vijf modules. Het perspectief van de cliënt is leidend. De opleiding is heel gedegen en duurt iets meer dan
een jaar. Elke maand gaan medewerkers een dag naar school, bereiden ze thuis een dag voor en leren ze een dag in de
praktijk.
De Amarant Academie is een groot succes volgens Anja. Dat blijkt onder andere uit de landelijke erkenning door de
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Anja en haar collega’s zijn erg trots op deze erkenning. Anja: “Door
deze erkenning worden onze mensen daadwerkelijk ambassadeur van professionele zorg voor oudere cliënten met
een complexe zorgvraag. Daarnaast werkt het als een olievlek die verspreid wordt. Collega’s zijn nieuwsgierig naar
wat cursisten meenemen aan nieuwe kennis en willen daar mee aan de slag. De Amarant Academie is een plaats waar
medewerkers van de hele organisatie samenkomen om cursussen te volgen en te leren door kennis en ervaring te
delen. Hierdoor ontstaat een mooie cultuuromslag.”
Competentieprofiel Ouder wordende cliënten
Om erkend te worden door de VGN moest de leergang beschikken over een competentieprofiel. “Die hebben
we zelf ontwikkeld”, vertelt Anja. “Ons eigen profiel vormde de basis voor de leergang. Toen er een landelijk
competentieprofiel werd ontwikkeld in het project Ouder wordende cliënt hebben we natuurlijk meegedaan. We
sluiten graag aan bij landelijke ontwikkelingen. En we konden onze ervaring inbrengen. We weten dat in de praktijk
het meest wordt geleerd. De competenties en de gedragscriteria uit het competentieprofiel zijn daarbij leidend. De
beoordeling vindt plaats door een leergangbegeleider. Dat is een ervaren collega. De Amarant Academie ondersteunt
dit belangrijke leerproces.”
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Het werken met een competentieprofiel bevalt de Amarant Academie heel goed. Het heeft geleid tot een aantal
successen. Het levensverhaal van cliënten staat nu centraal. Dat loopt als een rode draad door de leergang.
Zorgverleners zijn zich veel bewuster geworden hoe belangrijk het levensverhaal van mensen is. Bij één van de
voorzieningen binnen de Amarantgroep wordt samen met de cliënt en zijn of haar familie een poster gemaakt over
het leven van de cliënt. Dit is volgens Anja een gouden greep, omdat zorgverleners de cliënten beter leren kennen én
cliënten zelf hun eigen levensverhaal kunnen visualiseren.
Het competentieprofiel heeft ook geleid tot een duidelijke plaats voor de palliatieve zorg in de leergang voor ouderen.
En door de hele opbouw van de leergang krijgt het multidisciplinair samenwerken een impuls.
Toekomst
Op dit moment werken we aan het steeds blijven verbeteren van het leerklimaat in de dagelijkse praktijk.
De managers en de opleidingsadviseur kijken aan de hand van vaste ijkpunten samen met het team naar het
leerklimaat, de motivatie en de voorwaarden om te leren. De resultaten hiervan worden geanalyseerd en leidt tot
voorstellen om het leerklimaat te optimaliseren.
De volgende stap die de Amarant Academie wil nemen is het ontwikkelen en aanbieden van differentiaties
binnen de verschillende leergangen. Binnen de ouderenzorg zijn dit onderwerpen als validation bij dementie,
verslavingsproblematiek bij ouderen en klinische redeneren. Anja heeft ook een persoonlijke toekomstdroom: meer
onderwijs aanbieden via social media. Een portaal voor de opleidingsdocumenten bestaat al. Maar Anja wil nog meer:
blended learning, dat is een combinatie van online onderwijs en contactonderwijs.
De Amarant Academie is primair opgezet voor de eigen medewerkers maar wil ook graag kennis delen. Anja: “Daarom
stellen we op verzoek ook leergangen voor anderen op.” Mensen die interesse hebben in een leergang bij de Amarant
Academie kunnen hiervoor contact met onze manager opnemen.

Interview door Rianne van den Brink
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Interview
Jos Alkema, De zijlen
Wie is Jos Alkema?
Jos is projectleider voor het verbeterteam van De Zijlen. Hij werkt inmiddels zo’n 23 jaar in de gehandicaptenzorg,
waarvan 6 jaar bij De Zijlen. Jos is hoofd van 3 locaties, in 2 daarvan wonen oudere cliënten met een verstandelijke
beperking. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de nachtdienst en het vrijetijdsbureau.
Waarom deden jullie mee?
“Bij ons worden oude groepswoningen afgebroken en daar komt nieuwbouw voor in de plaats. We liepen daarbij
tegen allerlei vragen aan. Is het nodig specifiek woningen voor dementerenden te bouwen? Waar moeten we eigenlijk
rekening mee houden? Daarom hebben binnen het project voor de pijler Passende leefomgeving gekozen. We wilden
graag inspiratie en kennis opdoen en leren van andere organisaties”.
Heeft meedoen met het project jullie geholpen?
Het verbeterteam heeft veel inspiratie en kennis uit de verschillende presentaties gehaald tijdens de
leernetwerkdagen. Jos: “Drie onderwerpen sprongen er uit. In de eerste plaats het goede voorbeeld van Lunetzorg
over bouwen. Dat was heel zinvol. We hebben de aanpak van hun inventarisatie grotendeels overgenomen en
toegepast op onze situatie. En van Anneke van der Plaats van het Breincollectief weten we waar we rekening mee
moeten houden bij het ontwerp en de inrichting van de nieuwbouw. Het tweede onderwerp was de doelgroep.
We hebben gestoeid met onze definitie van ouder worden. Deze bleek overigens dicht bij de definitie van het
competentieprofiel Ouder wordende client van de VGN te liggen. Daarom hebben we die gekozen om ook landelijke
aansluiting te hebben. Met deze definitie hebben we een inventarisatie gedaan naar het aantal cliënten boven de
40 jaar. Voor de Zijlen hebben we het dan over 1/3 van onze populatie. Deze onderbouwing zorgde voor nog meer
draagvlak voor onze activiteiten. In de derde plaats willen we een beeld krijgen van wat we al goed doen voor deze
doelgroep en wat mogelijk specifiek nodig is aan beleid en ondersteuning. Hiervoor hebben we een onderzoeksvraag
uitgezet bij de Hanzehogeschool Groningen. Twee studenten gaan de komende maanden een onderzoek uitvoeren.
Het voorwerk hebben we met de studenten en het verbeterteam samen gedaan. Het scherp krijgen van de
onderzoeksvraag was een lastig, maar nuttig proces. “
Welk resultaat hebben jullie bereikt?
We hebben draagvlak en bewustwording gecreëerd, heel de organisatie is er nu van doordrongen dat we aandacht
moeten besteden aan ouder wordende cliënten. Door de definitie hebben we de doelgroep helder in beeld en we
weten hoe groot die is. En we hebben een onderzoeksplan opgesteld samen met studenten. Zij gaan nu onderzoek
doen bij de locaties waar ouderen wonen. Daarbij kijken ze naar de aansluiting tussen de praktijk en het beleid op
verschillende onderwerpen: leefklimaat, personeel, organisatie en huisvesting.
Hoe is de samenwerking verlopen?
Jos: “Heel goed. Aanvankelijk ben ik alleen naar de informatiebijeenkomst van dit project gegaan. Ik was er van
overtuigd dat we specifiek aandacht moesten besteden aan ouder wordende cliënten.
Het samenstellen van een multidisciplinair verbeterteam daarna ging vrij makkelijk. Veel medewerkers in de
organisatie wilden hierover meedenken. Bram Terpstra, regiomanager en portefeuillehouder complexe zorg
is de interne opdrachtgever. We overleggen elke maand. Het project is gefiatteerd door het MT omdat het de
hele organisatie raakt. Hierdoor kunnen medewerkers uit het verbeterteam er uren in steken en is er een goede
verbinding met huidige beleidsontwikkelingen. Onze bestuurder, Hetty de With, zag het belang van het project in.
Haar betrokkenheid blijkt uit het doorgeven van landelijke ontwikkelingen en informatie rondom ouder wordende
cliënten.”
Hoe gaan jullie nu verder?
Jos: “We weten dat ons algemeen beleid en onze visie niet altijd toereikend zijn bij complexe zorgvragen. Daarom zijn
we zo nieuwsgierig naar de uitkomsten van het onderzoek van de studenten. Op welke punten moeten we specifieker
worden? Dan gaan we daar mee aan de slag. We willen natuurlijk dat onze cliënten ook in de toekomst de best
mogelijke zorg krijgen!”
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Heb je een advies voor andere instellingen?
Jos: “Ja, dat heb ik. Mensen met een verstandelijke beperking worden steeds ouder, besteed daar zeker aandacht
aan. Zorg dat je weet wat je onder ouder worden verstaat en om hoeveel mensen het nu en in de toekomst gaat in je
organisatie.”

Interview door Carolien Gooiker

Interview
Marion Fisser en Judith Otten, Cordaan
Marion werkt als teamleider bij Cordaan aan de Colijnstraat, in Amsterdam, en Judith is begeleider in dezelfde locatie.
Waarom deden jullie mee?
Binnen Cordaan zijn alle locaties vertegenwoordigd in een keten voor ouderen. Daarin kijken we verder dan alleen de
eigen organisatie. We willen kennis uitwisselen en inspiratie opdoen. Dat vinden we belangrijk.
Hoe was het om mee te doen met het project?
In het begin van het project was het lastig om concreet te worden. Ons thema is voeding en beweging. Door het
van groot naar klein te brengen en vervolgens individueel te kijken wat de meerwaarde is per cliënt ontstonden er
creatieve ideeën. Brainstormen was een belangrijk onderdeel in het proces. Bijvoorbeeld: een cliënt houdt niet van
wandelen, maar is wel dol op honden. Nu laat zij laat samen met een vrijwilligster de hond uit.
Welke resultaten hebben jullie bereikt?
Ouder worden is nu een onderwerp van gesprek, meer dan voor de start van het project. We hebben meer
mogelijkheden leren kennen, zoals de promotie van de DII fiets. Er is meer keuze in gezonde voeding, bij sommige wat
meer en bij andere soms wat minder. In de zomer is er een wandelclub.
Binnen de locatie is iedereen zich er van bewust dat wij, als begeleiding, een belangrijke rol spelen in meer bewegen
en gezonde voeding. De volgende stap gaan we nu nemen, namelijk het verspreiden van de resultaten binnen de
organisatie. Dat wordt nu via de ouderenketen georganiseerd. Om het te borgen staat het Ouderenbeleid iedere keer
als gespreksonderwerp op de agenda. We rouleren van begeleiding in het projectteam, op deze manier blijft het
gedragen door iedereen.
Hoe is de samenwerking verlopen?
Rianne Tromp is de interne opdrachtgever van het project binnen Cordaan. Er is een goede samenwerking tussen de
opdrachtgever en de projectleider. De focus ligt op het verspreiden van de kennis en de resultaten. Samen zorgen we
ervoor dat de ontwikkelingen worden besproken in de ouderenketen.
Hoe gaan jullie nu verder?
We geven vervolg aan het Ouderenbeleid door Vitaliteit en gezondheid te koppelen aan andere activiteiten binnen
de locatie. Op deze manier maken we het als een vanzelfsprekend onderdeel in plaats van een los staand project.
We nemen activiteiten zoals gym en winterbeweeg op in het vaste programma van de locatie. We willen graag meer
mensen activeren en activiteiten bedenken. Daarvoor zoeken we de samenwerking met de fysiotherapie bij het
dagelijks bewegen. Het onderwerp wordt daarbij ook besproken in het MDO van cliënten.
Heb je een advies voor andere instellingen?
Ja, wel drie. Zet kleine stappen. Zorg dat elke ontwikkeling is meegenomen. En tenslotte: creëer een projectgroep /
dragers van het thema.

Interview door Jeannette Schoonewille
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Interview
Marijke Löwenthal, Lunet zorg
Marijke werkt bij Lunet Zorg als hoofd wonen en dagbesteding, vrije tijd en leercentrum. Lunet zorg is één van de
gidsinstellingen die deelnamen in het project. (n.b. zie voor de namen van alle gidsinstellingen elders op deze pagina.)
Waarom deden jullie mee?
De directe aanleiding was een interview met de projectleider Ouder wordende cliënt. We bespraken daarin onder
andere de beleidsnotitie die we geschreven hebben over ouder wordende cliënten. Daar hebben we als commissie
senioren van Lunet zorg 2 jaar aan gewerkt. Dat interview prikkelde onze nieuwsgierigheid enorm. Hoe werken
andere instellingen? Zij kampen met dezelfde vraagstukken: steeds meer ouderen, een krapper wordend budget en
dezelfde regels.
Hoe was het om mee te doen?
Het was heel erg leuk om mee te doen. De formule “halen en brengen” werkte goed. Wij zijn heel actief geweest in
het brengen van onze goede voorbeelden: zowel in de start- als slotconferentie als tussentijds bij de verbeterteams.
Over nieuwbouw, beleid rondom ouderen, zingeving. Dat is erg leuk om te doen. Mensen waren ook geïnteresseerd,
belden ons later op en vroegen notities op. Ze hadden vooral interesse in het proces hoe de beleidsnotitie tot stand is
gekomen.
We konden ook veel halen. De onderwerpen waren interessant. We raakten op de hoogte wat er speelde bij andere
instellingen en door de werkbezoeken konden we ons vergelijken. En niet te vergeten de informele contacten. We
raakten echt in gesprek met elkaar. Jammer dat het project afloopt, face tot face contacten werken goed. De contacten
benutten we nu nog, binnenkort gaan we weer op werkbezoek.
Wat is het resultaat van jullie deelname?
We hebben veel kunnen leren van de andere deelnemers. Welke oplossingen kozen zij voor vraagstukken waar wij
ook mee te maken hebben? Hoe zijn hun ervaringen met de gekozen oplossing? Bijvoorbeeld rond de koppeling
wonen en dagbesteding. Houden de medewerkers daarbij hun eigen taken of worden zij breed inzetbaar? Wij gingen
met een vast gemengd team naar de bijeenkomsten: managers, een gedragsdeskundige en een geestelijk verzorger.
Dat was goed om te doen. Bij de nabesprekingen bleek dat ieder vanuit zijn of haar vakgebied weer iets anders
was opgevallen. Zo konden we maximaal profiteren van wat andere gidsinstellingen brachten. We bespraken onze
ervaringen steeds in de commissie. Zo konden we onze eigen voorstellen completer maken èn onderbouwen. We
hebben veel profijt van onze deelname.
Gidsinstellingen:
l

Amarant

l

ASVZ

l

De Lichtenvoorde

l

Ipse De Bruggen

l

Lunet zorg

l

Reinaerde

l

Talant

l

Vanboeijen

Interview door Jannie Oskam
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Interview
Jolanda de Jong en Jolien van Brakel, Siza
Jolanda en Jolien zijn projectleden van het verbeterteam van Siza. Jolanda is begonnen als invaller in 2002 en werkt
nu als activiteitenbegeleider. Jolien is teamleider van AC Rijkerswoerd en AC de Laar.
Waarom deden jullie mee?
Binnen het activiteitencentrum Rijkerswoerd wilden we ons meer specialiseren in de begeleiding en ondersteuning
van ouder wordende cliënten. Als mensen ouder worden veranderen er dingen. We wilden ons daar goed op voorbereiden.
Hoe hebben jullie gewerkt?
We zijn begonnen met metingen bij zowel de cliënt als de medewerker om het beginpunt vast te kunnen stellen.
Daarna hebben we gekeken aan welke thema’s we wilden werken en met welk tijdpad. Er waren gelukkig voldoende
ideeën en de uitvoering ging vlot. Het moeilijkste was om de nieuwe ideeën en afspraken te integreren in de
dagelijkse bezigheden. Door speciale teamvergaderingen in te lassen konden we de focus bij het project krijgen.
Door het enthousiasme van de medewerkers en zichtbare veranderingen bij de cliënten, zoals rust en ontspanning,
werd het een stimulans om het proces verder voort te zetten.
Wat hebben jullie bereikt?
We hebben heel veel voor elkaar gekregen en daar zijn we trots op. We kijken nu anders naar de cliënten en we doen
anders. We zijn ons meer bewust geworden van onze eigen lichaamstaal en het effect daarvan op cliënten. We passen
het tempo aan en we proberen een zo eenduidig mogelijke boodschap te geven aan de cliënt. Blijf in het hier en nu is
nu ons motto. Daarbij proberen we correcties t.a.v. gedrag zo onopvallend mogelijk uit te voeren.
We geven nu dagbesteding aan huis. Daarbij zijn de activiteiten aangepast en geritualiseerd. Ze worden nu meer
vanuit thema en beleving aangeboden. Hiervoor is een activiteitenklapper opgezet, zodat alles bij elkaar bewaard kan
worden. We werken nu met contrasten waardoor cliënten duidelijker kunnen waarnemen. Bijvoorbeeld een placemat
om het verschil met de tafel duidelijk te maken of lichtknoppen met een zwarte sticker zodat ze makkelijke te vinden
zijn. De inrichting is overzichtelijker geworden, we werken met minder prikkels. Niet alleen van de tafel bij het eten
maar ook in de ruimte. We hebben nu een apart deel voor ontspanning met aangepaste stoelen.
En tenslotte hebben we een start gemaakt met het vullen van levensboeken van de cliënten, samen met de familie.
Met het levensboek brengen we de dagelijkse zorg en begeleiding in beeld. En zo zorgen we dat herinneringen
gestimuleerd worden en blijven. Het levensboek gebruiken we ook als communicatiemiddel. Er komen belangrijke
gebeurtenissen uit leven van de cliënt in te staan, zo voorkomen we dat de begeleiding er geen weet van heeft.
Hoe houden jullie de resultaten vast?
Het thema komt maandelijks terug in de teamvergadering. Daarnaast hangt er een poster in het lokaal waarop
medewerkers maandelijks een speerpunt beschrijven. Door middel van post-its worden de ervaringen gedeeld. In de
teamvergadering komt het speerpunt aan bod en wordt gekeken of er vaste afspraken over gemaakt kunnen worden.
Hoe is de samenwerking verlopen?
De samenwerking verliep goed. We hadden twee interne opdrachtgevers. De manager zorg van de regio, Resie
Rutten, heeft het project op een afstand gevolgd. De orthopedagoge, Klasien van Soes, heeft ons ondersteund met
methodiek en scholing.
Hoe gaan jullie nu verder?
We gaan verder met het vullen van de levensboeken. Daarnaast gaan we onze activering aan huis verder uitwerken en
uitbouwen. Ook willen we binnen onze eigen organisatie de visie ten aanzien van de ouder wordende cliënt breder uitdragen.
Heb je een advies aan andere instellingen?
Ja. Start met de methodiek respectvol begeleiden. Ga bewust aan de slag met de benaderingswijze en pas je tempo aan.

Interview door Rianne van den Brink
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De kunst van het borgen
In het overleg tussen projectleiders en interne opdrachtgevers hebben we aandacht besteed aan borgen.
Borgen is een veel gebruikte term bij veranderingen. “We moeten de nieuwe werkwijze nog wel borgen” heet het dan.
Maar wat is dat eigenlijk, borgen?

Borgen =
maatregelen treffen om er voor te zorgen dat je het
gewenste resultaat bereikt èn vasthoudt
Je denkt dus na op welke manier je zo succesvol mogelijk kunt zijn. Moeten we mensen opleiden? Of met een
checklist werken? Het elke maand op de agenda zetten? Iets aanpassen in de omgeving? Er zijn heel veel verschillende
manieren om te borgen. De keuze is aan de instelling. Elke instelling heeft daar zo zijn eigen gewoontes en
voorkeuren in.
Er zijn heel verschillende manieren om te borgen. Het is de moeite waard om van de eigen gewoonte af te stappen
en met een frisse blik naar de mogelijkheden te kijken. In hoofdlijnen kun je 3 soorten borgingsmaatregelen
onderscheiden: gericht op mensen, het proces of de organisatie.

l

Gericht op mensen: opleiden, trainen, intervisie inrichten, procedures en werkinstructies opstellen en actief
leiderschap of sturen op gedrag en houding;

l

Gericht op het proces: budget beschikbaar stellen, ruimtes inrichten, formats (zorgplannen) en afregelen van
verantwoordelijkheden en bevoegdheden;

l

Gericht op de organisatie: heldere visie en beleidskeuzes communiceren, overlegstructuren inrichten, formatie
beschikbaar stellen.

We sluiten een veranderproject meestal af met borging: we “klikken” het vast in de veranderde organisatie, zodat we
erop kunnen vertrouwen dat de zaken gaan zoals we willen. Het belangrijkste is dat de verbetering onderdeel van de
normale werkwijze wordt.
Let op! Borgen garandeert geen succes maar vergroot de kans op succes. Je moet dus altijd nog wel nagaan of je het
gewenste resultaat wel haalt of dat je nog bij moet sturen.
Hoe weet je nu of je inspanningen werken? Daar moet je je best voor doen. Ook hier zijn er weer heel verschillende
mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een onderzoekje doen, casuïstiek besprekingen houden, het onderwerp van
interne audits maken of iemand laten rapporteren of presenteren.

Aanrader: maak gebruik van de checklist Effectief Borgen van NHS (via google)
Weet je welke maatregelen volgens de NSH checklist het meeste effect hebben? Betrokkenheid van de leiding!
Aansluiten bij de strategische doelen van de organisatie is ook heel behulpzaam. Leg dus altijd uit hoe een
verandering past bij het beleid van de instelling. En zorg er voor dat sleutelfiguren direct betrokken zijn en het
management er alles van af weet.
Succes!
Walter van den Nieuwenhuizen
TNO Management Consultants
De resultaten van een proces worden beheerst door bij te sturen als na controle uit metingen blijkt dat er niet aan de eisen wordt voldaan.
Een proces is geborgd als middelen en personeel conform de instructies en de afgesproken werkwijze worden ingezet. En natuurlijk hebben visie en
beleid invloed op de geaccepteerde input. Houding en betrokkenheid van personeel en leiding is hierbij essentieel.

Project ‘Ouder wordende cliënt’
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Eindproducten
Producten
Het project ouder wordende cliënt heeft 3 producten opgeleverd die het zeer waard zijn om onder ieders aandacht
te brengen. De producten zijn:
1.
2.
3.

Competentieprofiel Ouderen;
Bundel Opleiden en Leren voor de Gehandicaptenzorg met als thema ouder wordende cliënt;
Cursus voor cliënten.

1. Competentieprofiel Ouderen
De laatste jaren zijn verschillende competentieprofielen ontwikkeld voor beroepskrachten in de gehandicaptenzorg
die met een bijzondere doelgroep werken. Er is nu een nieuw profiel beschikbaar. De doelgroep van dit nieuwe profiel
is de ouder wordende cliënt.
Het competentieprofiel biedt een gedragen inhoudelijke standaard om nieuwe opleidingen te ontwikkelen en
bestaande opleidingen te toetsen. Het competentieprofiel kan ook andere functies vervullen in het HR-beleid van
organisaties. Bijvoorbeeld om na te gaan in hoeverre medewerkers beschikken over de benodigde competenties, als
hulpmiddel bij loopbaangesprekken, om de opleidingsbehoeften te inventariseren of als hulpmiddel bij de werving
en selectie van medewerkers.
Het Competentieprofiel Ouderen is een aanvulling op de Beroepscompetentieprofielen ABC (mbo) en D (hbo).
Alleen de ‘extra’ competenties staan dan ook in dit verdiepende profiel beschreven. De inhoud van Competentieprofiel
Ouderen volgt de structuur van de beroepscompetentieprofielen en bestaat uit dezelfde kernelementen.
Het Competentieprofiel Ouderen bestaat uit:
l

een beschrijving van de doelgroep ouder wordende cliënten;

l

de extra taken die de beroepskracht die ouder wordende cliënten begeleidt uitvoert;

l

de aanvullende en/of specifieke kernopgaven waarmee de beroepskracht die ouder wordende cliënten
begeleidt mee wordt geconfronteerd;

l

de aanvullende en/of specifieke competenties waarover de gespecialiseerde beroepskracht dient te beschikken.

Het Competentieprofiel Ouderen is tot stand gekomen in een werkgroep, bestaande uit inhouds- en
opleidingsdeskundigen uit het veld. De werkgroep is daarbij begeleid door het KBA.
Bestellen: www.vgn.nl. ( €6,50 excl. verzendkosten)
Digitale versie: www.vgn.nl en www.kennispleingehandicaptensector.nl/ouderen
n.b. het competentieprofiel Ouderen is naar alle managers P&O van VGN-leden verstuurd.
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2. Bundel Opleiden en Leren voor de Gehandicaptenzorg met als thema Ouder wordende cliënt
Vijftien belangrijke documenten rondom de ouder wordende cliënt vormen het onderwerp van deze bundel.
De bundel is bedoeld voor professionals als voor mensen in opleiding. De bundel kan zowel gebruikt worden in
reguliere opleidingen als in instellingen. De teksten zijn geschikt voor MBO- en HBO- niveau. De bundel bevat
achtergrondmateriaal, informatie rondom praktische vraagstukken en nieuwe uitdagingen en tenslotte verdiepende
informatie. De bundel biedt schematisch op belangrijke ontwikkelingen en inzichten rond:
l

de doelgroep van de ouder wordende cliënt;

l

veranderende inzichten in de ondersteuning van deze mensen;

l

het opleiden en leren van professionals.

De vijftien documenten zijn afkomstig van instellingen die hebben deelgenomen aan het project Ouder wordende
cliënt in de gehandicaptenzorg. De opgenomen documenten zijn door twee redacties beoordeeld op bruikbaarheid
en op kwaliteit. Het resultaat van deze beoordeling is een beknopt en gedegen overzicht met daarin voor elk
document de:
l

samenvatting van de inhoud;

l

beoordeling van de kwaliteit van de informatie;

l

beoordeling van de bruikbaarheid voor opleidingssituaties;

l

relatie met de competenties uit het competentieprofiel Ouder wordende cliënt van VGN en van Calibris;

l

specifiek geschikt voor de gehandicaptenzorg dan wel breder van kader.

De documenten zelf zijn niet in de bundel opgenomen. Wel de vindplaatsen van de documenten.
Digitale versie: www.kennispleingehandicaptensector.nl/ouderen

3. Cursus voor cliënten: “Ik word ouder”
Om gelukkig en gezond oud te worden is het belangrijk te weten wat je allemaal kunt verwachten. Je dagritme wordt
anders, mensen in je persoonlijke kring vallen weg of komen er juist bij en het is veel lastiger om lichamelijk fit te
blijven. Voor veel mensen zijn deze zaken vanzelfsprekend, maar voor mensen met een beperking niet. Daarom is
deze cursus gemaakt.
De cursus “Ik word ouder” is behulpzaam voor mensen met een verstandelijke beperking. Om te leren hoe het is
om ouder te worden. De cursus is zo geschreven, dat deze makkelijk aangepast kan worden aan eigen wensen
en behoeftes. Geen mens of organisatie is immers hetzelfde. De cursus is dus niet kant en klaar. Maar bevat alle
bouwstenen, informatie en tips die nodig zijn om zelf eenvoudig een cursus op maat te maken. Er is voldoende
materiaal om 6 bijeenkomsten van een dagdeel te organiseren, elke keer met een ander thema. De cursus is
ontwikkeld in nauwe samenwerking met Reinaerde, die al veel ervaring heeft met een cursus voor cliënten.
Digitale versie: www.kennispleingehandicaptensector.nl/ouderen
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Team:
Margita Bannink, Nicole van Duijn, Zusy Rinsma,
Marion Fisser ( projectleider), Rianne Tromp ( interne
opdrachtgever)

Ons verbeterteam heeft
meegedaan met het project
ouder wordende cliënt
omdat:
l We willen de kwaliteit van

Onze resultaten zijn:
Cliënten eten gezonder en er is geen
groei van over- en ondergewicht.
Cliënten bewegen meer.

bestaan voor cliënten 		
optimaliseren;
l We willen met dit project

inspiratie en kennis verkrijgen.

Onze cliënten merken
dit aan:
Onze doelstelling was:
Gezondheid en conditie van
cliënten verbeteren.

l Er zijn meer activiteiten, zoals

de wandelclub en gebruik van
de WII;
l Er is meer keuze in verse

producten. Sommige gebruiken
minder medicatie.

Na afloop van het project
gaan we verder met:
Continuering op de locatie van dit
onderwerp en het verspreiden van
de informatie en mogelijkheden
binnen de organisatie.

Onze medewerkers merken dit aan:
Het vanzelfsprekend zijn van dit onderwerp.
Meer aandacht en tijd voor het ontwikkelen
en bespreken van activiteiten.
Cliënten zijn gezonder.

Slotconferentie 'Ouder wordende cliënt'
www.kennispleingehandicaptensector.nl

Team:
Ingrid Oude-Luttikhuis, Lucie de Valk,
Joke Sparrenboom, Dini Wollenberg,
Sandra Spanjers-Toonen, Ursela Smits,
Chantal Havekes, Maria Louwers, Ine Berbers

Ons verbeterteam heeft
meegedaan met het project
ouder wordende cliënt
omdat:
Er een grote vraag is naar
dagbesteding en of beleving op
maat. Dit om het welzijn van de
cliënten die geheel of gedeeltelijk
thuis zijn te vergroten.
Een uitdaging om op zoek te gaan
naar belevingsgerichte activiteiten
voor deze cliënten.

Onze resultaten zijn:
10 cliënten met een glimlach op
hun gezicht, die actiever en alerter
zijn, doordat ze meerdere dagen per
week HUN activiteit aangeboden
krijgen.

Onze doelstelling was:
Verbeteren van welzijn en kwaliteit van
bestaan van ouder wordende cliënten.
Dagbesteding/beleving op maat.
(meerdere dagen per week) 1 maal per
dag een belevingsgerichte activiteit.
Verbeteren van welzijn en kwaliteit
van bestaan van oudere wordende
cliënten d.m.v. dagbesteding op maat
(5 dagen per week, 1 keer per dag een
belevingsactiviteit).

Na afloop van het project
gaan we verder met:
Het voortzetten en uitbreiden van
bestaande activiteiten.
Inktvlek verbreiding binnen de
regio`s Gennep en Land van Cuijk.

Onze cliënten merken
dit aan:
HUN individuele activiteit op vaste
momenten, wat vertrouwen en
veiligheid biedt en de relatie
cliënt-medewerker verbetert.

Onze medewerkers merken dit aan:
De methodische opzet die enthousiasmeert
en de glimlach van de cliënt stimuleert om
de activiteit te doen: samen genieten!

Slotconferentie 'Ouder wordende cliënt'
www.kennispleingehandicaptensector.nl

Team 's Heeren Loo, Zuid Veluwe:
Geri van Harn, Cobi Blankestijn, Reggy Gargosky,
Clazien van de Westeringh, Marieke de Jong

Ons verbeterteam heeft
meegedaan met het project
ouder wordende cliënt
omdat:
Het samenwerken met andere
organisaties en de kennisdeling van
grote meerwaarde is.

Onze resultaten zijn:
l Geschoolde medewerkers in

belevingsgerichte zorg en de
ouder wordende cliënt;
l Beschreven, uitgevoerde

en frequent geëvalueerde
dagprogramma’s voor de
cliënten woonachtig binnen 2
woningen.

Onze doelstelling was:
De senioren met een
verstandelijke beperking
binnen 2 woningen hebben
een dagprogramma welke is
gebaseerd op belevingsgerichte
zorg.

Na afloop van het project
gaan we verder met:
Het uitrollen en borgen van de
opgedane kennis binnen de regio!

Onze cliënten merken
dit aan:
Dagprogramma is voor hen op
maat gemaakt. We signaleren
daardoor snel en kunnen inspelen
op veranderingen in hun behoeften/
zorgvragen.

Onze medewerkers merken dit aan:
Meer kennis over ouder wordende cliënten en
verbeterde zorg voor elke cliënt.

Slotconferentie 'Ouder wordende cliënt'
www.kennispleingehandicaptensector.nl

Team:
Jos Alkema, Bartje Wichers, Agnes Somers, Dieuwke
Akkerman-Land, Jolanda Meijer, Winnie van Sloten-Nolle,
Janneke Poel

Ons verbeterteam heeft
meegedaan met het project
ouder wordende cliënt
omdat we:

Onze resultaten zijn:

l Willen leren van anderen;

l Definitie ouder wordende cliënt

l Projectteam actief;

is vastgesteld;

l Inspiratie opdoen;

l Inventarisatie van de doelgroep

l Kennis willen delen.

en hun woonomgeving;
l Behoefte onderzoek wordt

uitgevoerd. N.a.v. de resultaten
hieruit zullen verdere acties
opgepakt worden.

Onze doelstellingen
waren/is:

Onze cliënten merken
dit aan:

Moet er specifiek beleid
ontwikkeling plaats vinden voor
''de ouder wordende client''
binnen De Zijlen?

Er is nog geen duidelijk resultaat
voor cliënten op dit moment. Wel
is er meer aandacht voor de ouder
wordende cliënt binnen De Zijlen.

Na afloop van het project
gaan we verder met:
Onderzoeken of er specifiek ouderen
beleid ontwikkeld moet worden op
de volgende vier gebieden;
1 personeel, 2 woonomgeving,
3 sfeer/leefklimaat, 4 organisatie.

Onze medewerkers merken dit aan:
l Projectgroep ''ouder wordende cliënt''

heeft een link op intranet;
l

Thema middag Dementie gehouden.

Slotconferentie 'Ouder wordende cliënt'
www.kennispleingehandicaptensector.nl

Team:
Jolanda de Jong, Jacqueline van Maanen, Jolien van Brakel
vervang van jacqueline, Klazien van Soest, Resie Rutten

Ons verbeterteam heeft
meegedaan met het project
ouder wordende cliënt omdat:
Wij verdieping en vernieuwing voor de
huidige omgang met de ouder wordende
cliënt verwachtten te halen. Netwerken
en kennis opdoen.

Onze resultaten zijn:
l Andere groepssamenstelling vanuit

vraag van de cliënt;
l Deskundigheidsbevordering medewerkers: 		

Theorie ouder wordende cliënt, zelfreflectie,
bewust werken vanuit de theorie;
l Snellere herkenning van knelpunten,

Onze doelstelling was:
Het AC aan te passen, zowel op inhoudelijk activiteitenaanbod
als op omgevingsvoorwaarden toespitsen op zorgvragen van
de ouder wordende cliënt;

methodisch oplossen van knelpunten 			
(BOM methodiek);
l Familiedag;
l Aanpassing omgeving en activiteitenaanbod.

l Benaderingswijze naar de ouder wordende cliënt is vanuit
de methodiek respectvol methodisch begeleiden;
l Activiteiten worden aangepast vanuit de ouder wordende
cliënt: Thema, belevingsgerichte en warme zorg;

Onze cliënten merken
dit aan:

l Er is een duidelijke doelgroep omschrijving,
doelgroepbepaling en een visie op activering;

l Grotere herkenning d.m.v. ritualisering;

l De inrichting is aangepast op de ouder wordende cliënt;
(theorie Anneke van de Plaats)
l Het activiteitencentrum voorziet in aanpassingen in
hulpmiddelen om goede zorg te kunnen verlenen;
l In het activiteitenaanbod wordt er rekening gehouden met
beweging voor ouderen;
l Dagbesteding aan huis verbeteren en verder uit werken,
welke voorwaarden nodig zijn.

l Betere aansluiting vanuit de individuele

behoefte: tempo, activiteiten, bejegening;
l Aanpassingen van de omgeving.

Onze medewerkers merken dit aan:
Medewerkers geven aan:
l Door theorie, anders handelen. Je past je tempo aan,

activiteiten worden anders aangeboden en eetsituatie is
veranderd;
l Meer rust en ontspanning bij cliënt. Door meer

oogcontact, aanpassing van dagprogramma;

Na afloop van het project gaan
we verder met:

l Bewust bezig met benadering, meer besproken in

overleggen en team. Elkaar tips en tops geven;
l Pikken eerder signalen op;

Coaching op de werkvloer, verdieping
individuele vragen, aanschaf van
materiaal, verdere aanpassing omgeving,
verdere uitwerking themagericht werken.
DB aan huis verbeteren.

l Meer kijken naar de individuele vraag van de cliënt.

Bewust met de omgeving bezig, wat is goed voor de
ouder wordende cliënt;
l Ritualiseren van activiteiten.

Slotconferentie 'Ouder wordende cliënt'
www.kennispleingehandicaptensector.nl

Ons verbeterteam heeft
meegedaan met het project
ouder wordende cliënt
omdat we:
We de kwaliteit van leven van
cliënten willen verbeteren:
Een betere, ‘rijkere’ invulling van de
dag en week.
Gevarieerd, aansluitend bij
mogelijkheden en wensen van
cliënten.
Hierbij ook speciale aandacht voor
vitaliteit, gezond oud worden/zijn.

Onze doelstellingen
waren/is:
Aansluiten bij cliënten.
Een goede, gevarieerde invulling van de dag
voor oudere cliënten. Verbetering van de
samenwerking tussen wonen, dagactiviteiten
en vrije tijd en ook andere betrokkenen
zoals het netwerk van de cliënt en de
buurt. Ontwikkelen en uitproberen van
methodieken.

Na afloop van het project
gaan we verder met:
Het verbreden van het project; het
verrijken van het leven van alle oudere
cliënten binnen onze organisatie
Verspreiden van resultaten, ervaringen
en werkwijze binnen de hele
organisatie.

Team:
Lieke Dokkum, John Molenaar, Suzanne Ettema, Imma
Houtenbos, Margret Ruiter, Ineke Schrikkema, Lieke van de Graaf,
Linda Noordhof, Noortje Keeman, Marieke Luigjes, Marjolein
Sonius, Ruud de Vries, Jaap Slabbekoorn, Dieta Bommer, Petra
Jong, Ria Korderijnk, Monique Peereboom, Ria van Loon, Paul de
Bruijn, Ingrid leegwater, Anja Feikes

Onze resultaten zijn:
Cliënten vertellen wat ze willen.
Meer, individuele activiteiten voor cliënten;
minder lege momenten. Betere samenwerking tussen de medewerkers van
wonen, dagactiviteiten en vrijtijdsbesteding
ten gunste van de cliënt. Ontwikkelen en
uitwisselen van methodieken en ervaringen.
N.B. tot nu toe betreft het een kleine groep
cliënten.

Onze cliënten merken
dit aan:
Onze cliënten worden gehoord.
Ze ervaren meer variatie in de dag/
week en hebben meer activiteiten
aansluitend bij hun vragen.

Onze medewerkers merken dit aan:
Uitdaging, stimulans. Tijd om met cliënten
in gesprek te gaan en werk te maken van
de vragen van cliënten. Openheid en
samenwerking bij collega’s van andere
afdelingen.

Slotconferentie 'Ouder wordende cliënt'
www.kennispleingehandicaptensector.nl

Ons verbeterteam heeft
meegedaan met het project
ouder wordende cliënt
omdat:

Team:
Gerrit-Jan Doeleman (clustermanager), Rita Gerritsen (Persoonlijk
begeleider), Marina de Jong (Persoonlijk begeleider), Marieke
van Kampen (Maatschappelijk werker), Erika van Middendorp
(Persoonlijk begeleider), Arie Vink (Zorgmanager), Hanneke van de
Woestijne-Bisschop (Orthopedagoog)

Er binnen onze organisatie een
groeiend aantal ouder wordende
bewoners is en we graag de juiste
zorg willen bieden en hierop
passend beleid willen ontwikkelen.

Onze resultaten zijn:
l Er is een gericht plan gemaakt

waarin alle doelen zijn 			
uitgewerkt;
l We hebben de doelgroep nu

goed in beeld; (doel A)
l Overige doelen zijn actief;

Onze doelstelling was:
l

We hebben zicht op aard, omvang en
ontwikkeling doelgroep;

l

Visie en uitgangspunten t.a.v. bejegening, 		
passende woonomgeving, dagbesteding,
zelfbepaling, vitaliteit, gezondheid, vrije tijd,
sociale omgeving en palliatieve zorg zijn
helder;

l

Er is affiniteit, en deskundigheid t.a.v.
de doelgroep en haar problematiek;

l

Er is voldoende budget beschikbaar voor.

l

uitvoering van de zorg volgens.wettelijke

l

normen en de (kern)waarden van De Schutse.

Onze cliënten merken
dit aan:
Er is een specifieke woongroep voor
de ouder wordende cliënt,
er is integratie dagbesteding / wonen
en een gerichte afstemming zorg/
dagbesteding voor de oudere cliënt.

Onze medewerkers merken dit aan:

Na afloop van het project
gaan we verder met:
De uitwerking van ons plan.

l

De huidige mogelijkheden die er zijn voor
doelgroep binnen organisatie;

l

De verdieping orthopedagoog in doelgroep’;

l

De participatie van teamleden in dit project;

l

De toekomstige nadere uitwerking van het
projectplan.

Slotconferentie 'Ouder wordende cliënt'
www.kennispleingehandicaptensector.nl

Ons verbeterteam heeft
meegedaan met het project
ouder wordende cliënt
omdat:
Wij de kwaliteit van leven bij cliënten
willen verhogen door vitaliteit en
fitheid te verbeteren.

“Meer bewegen is meer
leven!”

Onze doelstelling was:
l

Begeleiders bewust maken van
het belang van vitaliteit bij de
ouder wordende cliënt;

l

Begeleiders handvatten geven
om bewegen als gezonde leefstijl
bij de ouder wordende cliënt
mogelijk te maken.

Team:
Marie-Louise Kool, Corien Kruiswijk, Saskia Poolman,
Simons, Erna van Liere, Lissy van Rooijen, Elles
Koelewijn, Annemarie Breddels

Onze resultaten zijn:
l

Dat onze begeleiders zich bewust zijn van
het belang van vitaliteit en bewegen en zelf
verbeteracties ondernemen;

l

Dat per seniorenwoning in kaart is gebracht
waar de obstakels liggen die een
belemmering vormen om de ouder
wordende cliënten in beweging te krijgen;

l

Dat met workshops een grote groep
professionals bewust is gemaakt van het
belang van vitaliteit en bewegen;

l

Dat VITALITEIT onder de aandacht is gebracht
op intranet en in Sherpa magazine.

Onze cliënten merken
dit aan:
Door bewegen haalt de ouder
wordende cliënt meer uit het leven;

Na afloop van het project
gaan we verder met:
Wij gaan door met het activeren
van de ouder wordende cliënt.
Vitaliteit wordt geborgd in het
ondersteuningsplan. Het wordt een
jaarlijks terugkerend thema op de
agenda d.m.v. workshops.

l

Er zijn meer
bewegingsactiviteiten;

l

En bewegen is leuk;

l

Verbeterde gezondheid en meer
zelfstandigheid.

Onze medewerkers merken dit aan:
Cliënten zijn actiever, zelfstandiger, hebben
meer zelfvertrouwen en levenslust.

Slotconferentie 'Ouder wordende cliënt'
www.kennispleingehandicaptensector.nl

Team:
Wilma Janse, manager behandeling en expertiese, Mieke
Heijnekamp, unitleider, Corrie van Oorschot, unitleider, Ben
Taffijn, unitleider a.i., Xavier ter Beek, gedragsdeskundige, Denise
Akkermans, begeleider, Rosemarie Brocatus, coach cliëntenraad,
Veronique Hardy-Broersen, coach vrijetijd, Gerrit Gianotten,
stafmedewerker behandeling en zorg

Ons verbeterteam heeft
meegedaan met het project
ouder wordende cliënt
omdat:
Wij via uitwisseling het dagprogramma van de oudere cliënt
willen verbeteren t.b.v. een Goede
Oude Dag .

Onze resultaten zijn:
l Meningen en behoeften van

cliënten zijn helder;
l Uitwerking van een passend

dagprogramma is gereed;
l Implementatieplan.

Onze doelstelling was:
l Helder krijgen wat onze

cliënten verstaan onder;
l Een goede oude dag en;

Onze cliënten merken
dit aan:

l Een voor hen passend

l een dagprogramma dat past bij

programma;
l En dit SDW breed realiseren.

hun wensen en rekening houd
met de mogelijkheden;
l meer eigen regie voor de cliënt

en leidend tot een Goede
Oudedag!

Na afloop van het project
gaan we verder met:
l Van dromen naar daden!

Onze medewerkers merken dit aan:

l Zorgen voor commitment bij MT

l Tevredener cliënten;

en alle UL.

l Verandering in werkwijze en methodieken;
l Ander soort scholing;
l Samenwerking met andere partijen.

Slotconferentie 'Ouder wordende cliënt'
www.kennispleingehandicaptensector.nl

Team:
Jaccolien Molenaar, Ingrid Zegers, Jolien Bosselaar, Ivonne
Borgijink, Leen van Westen

Ons verbeterteam heeft
meegedaan met het project
ouder wordende cliënt
omdat we:

Onze resultaten zijn:

12 cliënten een wozoco gaan
betrekken en we daar een passende
daginvulling willen realiseren
voor cliënten die geen of parttime
gebruik maken van de reguliere
dagbesteding. Passende daginvulling
afgestemd op zorgvraag samen met
de reguliere ouderenzorg.

Inventarisatie van de wensen voor
daginvulling en daardoor per cliënt een
activiteitenplan.
Integratie bevordering door deelname met
meerdere doelgroepen bij die activiteiten.

Onze doelstellingen
waren/is:

Onze cliënten merken
dit aan:

70% van de cliënten die willen aansluiten bij
de reguliere daginvulling, heeft een concreet
omschreven activiteiten plan, waarin we de
samenwerking opzoeken in het wozoco en
kennis en kunde van elkaars doelgroepen
willen delen.

l

Geen taxi stress meer;

l

Betere afstemming tussen rust en
activiteiten;

l

Minder moeten en meer mogen;

l

Keuzemomenten zijn uitgebreid.

Onze medewerkers merken dit aan:
Na afloop van het project
gaan we verder met:
Werven van mantelzorgers.
Integratie in en buiten het wozoco
Intensiveren van de professionele
contacten in het wozoco

l

Het kunnen meebewegen in de zorgvraag;

l

‘Normaler’ kunnen deelnemen aan de
samenleving met de cliënten;

l

Verbreding van professionaliteit door het
samenwerken in een wozoco;

l

Doordat cliënt meer thuis zijn, draaien van
dagdiensten en daardoor meer continuïteit.

Slotconferentie 'Ouder wordende cliënt'
www.kennispleingehandicaptensector.nl

Team:
Anneke Trienekens, Elske Roel, Marion Winkelhorst,
Harry Michorius, Marjolein Paalman

Ons verbeterteam heeft
meegedaan met het project
ouder wordende cliënt
omdat:
We nog beter willen worden in de
zorg voor de ouder wordende cliënt.

Onze doelstelling was:
Het beleid rondom de ouder wordende
cliënt is bij de medewerkers bekend en
een actief gespreksonderwerp in het
team.
Dit met als doel proactief te kunnen
werken i.p.v. achter de feiten aanlopen.

Na afloop van het project
gaan we verder met:
Het implementatieplan uitvouwen
over de gehele organisatie. Dit door
taakhouders (ambassadeurs) per
team te realiseren die elkaar van
informatie blijven voorzien en het
onderwerp actueel houden.

Onze resultaten zijn:
Beleidsnota ouderen is bekend in team.
Dit werd duidelijk aan de hand van 2 metingen in
het team medewerkers.
Nulmeting voor de cliënten in deze leeftijdscategorie is gedaan. Hierdoor worden feiten
geobjectiveerd.
Medewerkers ontwikkelen zich van onbewust
onbekwaam naar bewust bekwaam in het
handelen richting de ouder wordende cliënt.
Leergang ouderen wordt aangeboden in het
team, zodat deskundigheid vergroot wordt.
In zorgplan zit een vraag die doorverwijst
wanneer cliënt de leeftijd van 40 (syndroom van
down) en 50 bereikt. In teamvergaderingen is het
een actief gespreksonderwerp.

Onze cliënten merken
dit aan:
Begeleiding wordt aangepast aan de
veranderde zorgvraag van de cliënt.
Deze is meer leeftijdsadequaat en
wordt pro- actief ingezet. Daarnaast
wordt er technologie ingezet.
Hierdoor zijn er meer mogelijkheden
om een cliënt op de woonlocatie te
laten blijven wonen.

Onze medewerkers merken dit aan:
Zij kunnen pro actief handelen bij situaties
die ze tegen komen bij de ouder wordende
cliënt. Hierdoor kunnen ze efficiënter werken
en zijn beter voorbereid. Hierdoor verhoogt
het werkplezier.

Slotconferentie 'Ouder wordende cliënt'
www.kennispleingehandicaptensector.nl

Team:
Agnes Stoffel, Mara Brand, Rein Grefhorst, Jessica Heggers

Ons verbeterteam heeft
meegedaan met het project
ouder wordende cliënt
omdat we:
Wij zochten naar meer informatie en
praktijkervaringen in het verbeteren
van dagbesteding voor de ouder
wordende cliënt

Onze resultaten zijn:
l

Teams ouderen werken samen;

l

Ruimten rond activiteiten ingericht
met nieuwe materialen;

l

Cliënten gaan rouleren;

l

Medewerkers geschoold;

l

Nieuwe methodische cyclus.

Onze cliënten merken
dit aan:
Onze doelstellingen
waren/is:
Samenwerken, kennis verbreden,
professioneler handelen, nieuwe materialen,
activiteiten en ruimten.

Er is (v.a. mei) meer te doen en meer
te kiezen; nieuwe materialen, goed
ingerichte ruimten; enthousiaste
medewerkers; meer ontwikkelmogelijkheden.

Onze medewerkers merken dit aan:

Na afloop van het project
gaan we verder met:

Kennis & inzicht oudere cliënt zorgt voor doelgericht
werken; ze hebben er echt zin in, zijn enthousiast en
pakken verantwoordelijkheden.

Inrichten ruimten; ontwikkelen
activiteiten; invoeren methodische
cyclus; samenwerken.

Slotconferentie 'Ouder wordende cliënt'
www.kennispleingehandicaptensector.nl

Team:
Claudia Groot (zorgmanager), Yasmin Fleurima,
Edwin van den Berg, Mieke Brouwers, Sanne
Pluimers

Ons verbeterteam heeft meegedaan
met het project ouder wordende
cliënt omdat:

Onze resultaten zijn:

Met het ouder worden lijkt de actieradius
van de cliënten van locatie Soendastraat
kleiner te worden. Hierdoor hebben ze minder
mogelijkheden tot interactie met de omgeving.
Risico op vereenzaming is groot. Daar komt bij
dat het aan de woonlocatie verbonden trefpunt
niet echt uitnodigend en huiselijk is. Er is weinig
tot geen samenwerking tussen het AC en de
woning, waardoor overdag weinig activiteiten
worden geboden.

Er is een methodiek gekozen, start begin
2013. Er is een participerend klantenpanel,
medezeggenschap cliënten. Er is een
inrichting- en eetclub. De tuin wordt
aangepakt, belevingstuin. Samenwerking
tussen woning en AC is tot stand gekomen.

Onze doelstelling was:
l

De contacten, communicatie en omgang
tussen cliënten onderling en hun omgeving
te verbeteren;

Onze cliënten merken
dit aan:

l

Er is een passende methodiek gevonden
waarmee gewerkt gaat worden;

l

Er is een participerend klantenpanel;

Cliënten worden meer betrokken op
verschillende gebieden en ze worden meer
geactiveerd:

l

Samenwerking tussen woning en AC;

l

Er worden meer activiteiten, binnen- en
buitenshuis, aangeboden.

Na afloop van het project gaan we
verder met:
l

Personeel meer betrekken bij het traject;

l

Samenwerking woning en AC
intensiveren;

l

Gezondere voeding, helpen bij koken;

l

Meer instroom van cliënten in AC,
aftastende fase;

l

Maandelijks wordt er een avond activiteit
georganiseerd.

Onze medewerkers merken dit aan:
l

Zelf koken op de woning;

l

Voortgang verbeterteam t.a.v.; 		

l

Betrokkenheid bij inrichting;

l

Implementeren van de doelen;

l

l

Borging binnen de stichting.

Medewerkers woning hebben meer contact
met medewerkers AC.

Slotconferentie 'Ouder wordende cliënt'
www.kennispleingehandicaptensector.nl

Team:
Simone Hoogeveen, Maaike Moerland,
Ilonka Loeven, Gaby van Gool

Ons verbeterteam heeft meegedaan
met het project ouder wordende
cliënt omdat:

Onze resultaten zijn:

We voor een uitdaging stonden om dagbesteding aan huis verder te professionaliseren
en we daarbij hulp en ondersteuning konden
gebruiken.
Goed evalueren, bijstellen en verder
optimaliseren zijn daarbij essentieel geweest.
We zijn blij met de kans en de ondersteuning die
we binnen dit project hebben gekregen.

l

Voor alle cliënten doelen opgesteld;

l

Deskundigheidsbevordering voor 		
begeleiders;

l

Helder dagprogramma;

l

Activiteiten plan voor cliënten.

Onze doelstelling was:
Dagbesteding verder professionaliseren door:
l

Activiteiten aanbod verder te ontwikkelen;

l

Meer afstemmen op vraag en behoefte van
de cliënt;

l

Deskundigheidsbevordering voor begeleiders;

l

Implementatie van methode ‘LACS’ en ‘Ervaar
het maar’.

Onze cliënten merken
dit aan:

Na afloop van het project gaan we
verder met:
l

Door ontwikkelen van activiteiten en
dagprogramma;

l

Deskundigheidsbevordering begeleiders;

l

Vraag van de cliënt en aanbod van de
organisatie blijven afstemmen op elkaar;
(klantbeleving)

l

Evalueren, bijstellen en verder 		
optimaliseren.

l

Afwisselend activiteitenaanbod;

l

Activiteiten zijn afgestemd op de vraag
en behoefte van de cliënt;

l

Gemotiveerde begeleiders.

Onze medewerkers merken dit aan:
l

Enthousiaste cliënten;

l

Goed lopend programma;

l

Doelen voor cliënten worden behaald;

l

Meer team gevoel.

Slotconferentie 'Ouder wordende cliënt'
www.kennispleingehandicaptensector.nl

Team 's Heeren Loo, de Vallei:
Ellen Smit, Jenneke van Dam, Ilona van de Eerthweg,
Ilona Kuindersma, Jan-Willem Erdman, Jurriën van
Rheede

Onze resultaten zijn:
Ons verbeterteam heeft
meegedaan met het project
ouder wordende cliënt
omdat:
We binnen ’s Heerenloo regio de
Vallei aandacht willen voor de
groeiende groep ouder wordende
cliënten. We wilden weten welke
knelpunten er nu en in de toekomst
aankomen. Ook wilden we kennis en
ervaring uitwisselen rondom ouder
worden en dagbesteding.

l

Aanzet geven in de vorming van
een visie op ouderenbeleid voor de
komende 10 jaar.

Het geaccordeerde visieplan en
verdere praktische vertaling en
implementatie van de overgenomen
aanbevelingen.

l

Inzicht in leeftijdsopbouw van onze
cliënten en de belangrijkste landelijke
ontwikkelingen rondom vergrijzing in beeld;

l

Bij regiomanagement ingediende aanzet
tot een visie en beleid over ouder wordende
cliënten;

l

Na goedkeuring management verder met
implementatie.

(Na uitvoer implementatieplan)

Bewustwording en draagvlak
creëren over knelpunten bij
veroudering;

Na afloop van het project
gaan we verder met:

Inzicht in de ervaringen en knelpunten van
de dagbestedingslocaties d.m.v. enquête;

Onze cliënten merken
dit aan:

Onze doelstelling was:
l

l

l

Dagbesteding op maat;

l

Specifieke woongroepen voor
ouderen;

l

deskundige medewerkers die
met verstand van zaken cliënten
ondersteunen bij deze levensfase.

Onze medewerkers merken dit aan:
l

Scholing specifiek op het werken met
ouder wordende cliënten;

l

Duidelijk beleid en visie rondom ouder
worden in onze regio;

l

Mogelijkheden voor de medewerkers om
zich breder te oriënteren.
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Team:
Deborah de Bruin, Sabina van der Meer,
Arjo Bijl

Onze resultaten zijn:
Ons verbeterteam heeft meegedaan
met het project ouder wordende
cliënt omdat:
We de zorg aan ouder wordende cliënten binnen
de Iris willen verbeteren.

l

Een kleine moestuin;

l

Aanpassingen in cliëntenkamer en bad
en groepsruimte;

l

Beweeg uur;

l

Persoonlijk alarmeringssysteem.

Onze doelstelling was:
l

l

In gesprek gaan met cliënten om te kijken hoe
ze op een prettige en veilige manier oud willen
worden in de Iris;
Kijken hoe we door kleine aanpassingen een
betere leefomgeving kunnen creëren voor de
ouder wordende cliënt.

Onze cliënten merken
dit aan:
l

Duidelijke eigen inbreng welke wensen ze
hebben met het oog op een prettige oude dag;

l

Aanpassingen in woon en badkamers.;

l

Een alarmeringssysteem;

l

Een uur bewegen voor ouderen per week.

Na afloop van het project gaan we
verder met:
Het onderzoeken hoe we ruimere groepsruimten kunnen creëren. Om zo meer veilige
leef en beweeg omgeving te creëren.

Onze medewerkers merken dit aan:
l

Sommige aanpassingen zorgen voor een
mindere fysieke belasting;

l

Begeleiders zijn beter bereikbaar voor
cliënten.
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Team:
Anne Jan ter Veen, Ineke Berenst, Wiantha
Hoogendijk, Miranda Teerling, Janet Olij

Onze resultaten zijn:
Ons verbeterteam heeft
meegedaan met het project
ouder wordende cliënt
omdat:
Wij willen leren van andermans
ervaring; screeningslijst en
lesmateriaal uitgewisseld .

l

Ligt bij VGN, is nieuwe zorgvraag
(ouderen VG);

l

Protocol klinische les? +
Keus: Niet via ROC, maar interne
interdisciplinaire cursus met infopunt;

l

Is in de maak.

Onze cliënten merken
dit aan:
Onze doelstelling was:

l

VP/V.I.G in dienst;

l

Door bijscholing personeel,
betere signalering en minder
vreemde handen aan bed.

Somatische en psychogeriatrische zorg
verbeteren- helderheid
l

Inzicht in wettelijke kaders/
vergoedingen;

l

Scholingskader;

Onze medewerkers merken dit aan:

l

Kort lijntje VP/PG.

l

VP-scholing;

l

kortere lijn huisarts;

l

sociale kaart (nog introduceren);

l

nieuwsbrief gestart;

l

themadag dementie;

l

invoering SVOC en DSVH.

Na afloop van het project
gaan we verder met:
Uitwerken brede scholing
medewerkers ouderenwoningen
en seniorenwoningen; op directie/
organisatie-niveau samenwerking
met andere zorgaanbieders.
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Het leernetwerk Ouder worden de cliënt is uitgevoerd door:

Tot ziens!
Kennisplein Gehandicaptensector
www.kennispleingehandicaptensector.nl
info@kennispleingehandicaptensector.nl
@pleinpraat
Forum Gehandicaptenzorg

