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In deze handleiding tref je op sommige plekken

Als je de film wilt afspelen kan er een beveilingingswaarschuwing verschijnen. Klik op een van de
knoppen Opties, Toestaan of Afspelen* om de film te
bekijken.
*(De knoppen variëren al naar gelang de waarschuwing.)
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mantelzorger

De ontwikkelingen binnen de zorgsector (zoals bv. te hoge

luisteren en kunnen doorvragen. Het gaat erom goed

zorgkosten, eigen regie*, zelfredzaamheid* en de veran-

notitie te nemen van de zorgvraag van de cliënt, en vervol-

dering van systeemwereld naar leefwereld van de cliënt),

gens met elkaar tot een goede afstemming daaromheen te

vragen om een verandering in de samenwerking tussen for-

komen.

mele en informele zorg. Binnen Atlant Zorggroep is afstem-

*Zie begrippenlijst

ming en communicatie tussen de formele en informele zorg

Inleiding
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nog niet adequaat. Dat blijkt uit slechte communicatie, en

Wat we nu zien

weinig betrokkenheid van het sociale netwerk van de cliënt

De vrijwilligers voelen zich los staan van de medewerkers.

bij de woonomgeving van de cliënt. Vrijwilligers voelen zich

Medewerkers voelen ervaren geen eigenaarschap voor de

niet gezien. Eenieder is zich niet bewust van elkaars rol en

vrijwilligers. De vrijwilligers vallen onder verantwoorde-

elkaars verantwoordelijkheden. Door de veranderingen in

lijkheid van de vrijwilligerscoördinator. En de zorgmede-

de zorg en het verschuiven van taken is de ondersteuning

werker heeft onvoldoende kennis van het vrijwilligersbe-

door informele zorg van belang. De cliënt heeft de regie, en

leid. De term mantelzorger is onduidelijk. Wie is nu een

zijn netwerk zal hem hierbij ondersteunen. Kan een cliënt

mantelzorger? En wanneer is iemand een mantelzorger?

niet terugvallen op zijn eigen netwerk* (mantelzorgers),

Mantelzorgers worden gezien als bezoek ,en worden niet

dan kunnen vrijwilligers en medewerkers een rol spelen in

of nauwelijks betrokken bij de zorgtaken. Het mantelzorg-

het ondersteunen van die eigen regie van de cliënt. Om de

beleid is onvoldoende bekend bij zowel de medewerker

cliënt in zijn kracht terug te zetten, en hem goed te onder-

als de mantelzorger. De informatieverstrekking verloopt

steunen zijn er vaardigheden nodig bij de leden van het

stroef. De zorgmedewerker is overbelast en voelt zich niet

‘Team van de Toekomst’, zoals bijvoorbeeld goed kunnen

gesteund door de inzet van informele zorg en ervaart deze
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inzet regelmatig als tijdrovend, niet als ondersteunend. De

de zorgmedewerker het voor het zeggen heeft, maar dat is

verschillende rollen zijn niet duidelijk en de grenzen en de

nu niet meer het geval: de cliënt en zijn netwerk geven de

verantwoordelijkheden daardoor ook niet.

richting aan, en samenwerken is dus van groot belang. De
eigen regie van de cliënt is het uitgangspunt.

De inzet van vrijwilligers en mantelzorgers wordt gezien
als een taak erbij, en daardoor als lastig

• De basis voor goede samenwerking en afstemming ont-

Informele zorg is niet alleen een last; maar kan, onder de

breekt, door een tekort aan inzicht van de huidige teams

juiste voorwaarden, een bron van welzijn, ontzorging, on-

in maatschappelijke ontwikkelingen, landelijke beleids-

dersteuning en vertrouwen zijn.

plannen, en beleid en visie van Atlant Zorggroep.

Mantelzorgers, vrijwilligers en professionele zorgverleners

• “Team van de Toekomst” wil een programma opzetten

maken deel uit van het netwerk van zorgverleners rond een

waarin de ‘spelers’ van dit team elkaar leren kennen,

zorgbehoevende. Hoe stemmen de verschillende partijen

en zich bewust worden van elkaars beweegredenen en

hun taken op elkaar af? Hoe werken we met elkaar samen?

verantwoordelijkheden. Samen kunnen zij op die manier

We zien nu dat medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers

een goed team rondom de cliënt vormen en op die manier

vaak lángs elkaar werken, en niet mét elkaar. Dat vraagt om

goede zorg leveren.

“Hoe komen jullie er toch bij dat de medewerkers
de familie bij de zorg moet betrekken?
Wij waren er al. En wij hebben jullie uitgezocht om
ons te ondersteunen.”
Een familielid

een cultuuromslag. Alle drie de partijen zijn gewend dat

Voorbeeld:
Een vrijwilliger is al jaren wekelijks actief binnen een locatie, en medewerkers zijn hiervan
op de hoogte, maar voelen zich niet verantwoordelijk voor de inzet van deze vrijwilligster.
Als ze komt dan wordt ze vaak niet gegroet, en als er iets verandert dan moet ze dat zelf
ontdekken dat wordt niet verteld. Op deze manier geeft het vrijwilligerswerk haar weinig
voldoening, ze geeft ook aan: “Ik doe het voor de mensen die er wonen. Anders was ik al
lang gestopt.”
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Cliënt met het sociale netwerk

De cliënt heeft de regie, en zijn netwerk zal hem hierbij

Vrijwilliger

ondersteunen. Kan de cliënt niet terug vallen op zijn eigen

• Staat in relatie tot de organisatie

netwerk (mantelzorgers), dan kunnen vrijwilligers en

• Valt onder verantwoordelijkheid van de organisatie

medewerkers een rol spelen in het ondersteunen van die

• Vrijwilliger verricht zijn taak hoofzakelijk rondom de cliënt

eigen regie van de cliënt. Om de cliënt in zijn kracht terug te

• De taak van de vrijwilliger is beschreven in een vrijwilli-

zetten, en hem goed te ondersteunen zijn er vaardigheden

gers-overeenkomst tussen de vrijwilliger en de organisatie

nodig bij de leden van het ‘Team van de Toekomst’, zoals bv.

• Kan de mantelzorger ondersteunen in de vorm van respijt-

goed kunnen luisteren en kunnen doorvragen.

zorg
• Valt onder het vrijwilligersbeleid

HOOFDSTUK 1

Methodiek

De samenwerkingspartners van het “Team van de Toekomst”

Mantelzorger/sociaal netwerk van de cliënt

Medewerker

• Staat in relatie tot de cliënt

• Staat in relatie tot de organisatie

• Is persoonlijk aansprakelijk / verantwoordelijk

• Valt onder verantwoordelijkheid van de organisatie

• Mag meehelpen, ook in de zorg- en huishoudelijke taken,

• Betaalde kracht die werkt binnen een afdeling.

mits verantwoord en bekwaam binnen de normen van de

• Heeft een arbeidsovereenkomst met de organisatie, voor

kwaliteitszorg

bepaalde of onbepaalde tijd
• Valt onder de teamleider van afdeling
• Valt onder het personeelsbeleid

• Afspraken worden besproken, vastgelegd in het zorgplan
en regelmatig geëvalueerd
• Afspraken komen tot stand in samenspraak tussen cliënt,
mantelzorger, en EVV-er
• Valt onder het mantelzorgbeleid
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Voorbeeld:

Welke aspecten zijn belangrijk voor de samenwerking in het team
WIFA

Ik weet niet of ik mantelzorger ben?
Aspecten van samenwerking tussen vrijwilli-

Wat houdt het in?

gers, mantelzorgers en beroepskrachten
Introductiefilm

Waarderen

Waardering en respect realiseren tussen vrijwilligers, mantelzorgers en
beroepskrachten

Informeren

Informeren van vrijwilligers, mantelzorgers over zaken met betrekking
tot cliënten, uitvoering van taken en organisatie

Faciliteren

Faciliteren van randvoorwaarden, relevante kennis en toerusting van
vrijwilligers en mantelzorgers

Afstemmen

Afstemming tussen vrijwilligers, mantelzorgers en beroepskrachten
over zaken met betrekking tot cliënten en werkzaamheden

Voorbeeld:
“Als ik op de afdeling kom en de cliënt waarmee ik zou gaan wandelen heeft geen zin
dan weet ik even niet wat ik moet doen. Maar dan weet ik niet wie van de medewerkers
ik kan aanspreken voor een andere cliënt die misschien dan wel graag naar buiten wil.
Ze zijn allemaal druk. Vaak hebben ze ook geen speciale kleding aan dus ik weet soms
niet eens wie de medewerker is.” (Vrijwilliger)

“Ik ben gewoon de partner van mijn man en ik wil
graag iets betekenen of doen voor hem of voor de
De WIFA scan is voor dit project aangepast tot een scan die

afdeling. Maar ik weet niet wat er kan, wat er mag.

uitgezet kan worden onder de medewerkers, vrijwilligers en
mantelzorgers van je afdeling.

k zie wel dat de zorg erg druk is en dan denk ik, ik ben

Wat brengt de scan in beeld

er toch ook. Kan ik soms iets voor je doen. Maar ik
vraag dit niet want ze zijn zo druk.”
Mantelzorger
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Hoe ervaren vrijwilligers, mantelzorgers en medewerker op
dit moment de samenwerking ?
Hoe meet je waar je met je team nu staat ?

1 DE WIFA SCAN

Om dit in de organisatie in beeld te brengen, te bespreken
en te verbeteren, kan deze scan uitkomst bieden. De scan
biedt de mogelijkheid om op een snelle en effectieve wijze
te inventariseren hoe diverse betrokkenen uit uw organi-
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satie denken over de samenwerking in de zorg. Vinden zij

De scan werkt met drie mogelijke uitkomsten per vraag

is niet verkeerd voor het proces hierdoor worden er meer-

re verplichtingen. Zij kunnen als thuis pannel meedenken.

dat er verbetering nodig is op bepaalde punten? Zijn ze het

namelijk:

dere teamleden geïnformeerd en enthousiast. Door nieuwe

Stuur deze teamleden het verslag toe van de bijeenkomst,

daarmee met elkaar eens of denken ze er verschillend over?

1. Geen verbetering nodig

deelnemers kom je ook weer tot nieuwe gezichtspunten.

en vraag wat hun opvalt en wat hun mening is.

Het gaat in deze scan specifiek over samenwerking met

2. Enige verbetering nodig

Iedere werkgroep zal anders zijn van samenstelling: Soms

iedereen die zorg of welzijnsactiviteiten uitvoeren op een

3. Veel verbetering nodig.

komt dit door de doelgroep waarmee je werkt. Heb je een

afdeling of woongroep. Het gaat dus niet om restaurantvrijwilligers, chauffeurvrijwilligers of mensen die puur op

Wat heb je nodig om met je team een verbeterslag te ma-

bezoek komen etc. Het gaat om de mensen die verbonden

ken in de samenwerking?

zijn aan de afdeling.

Bespreek het onderwerp samenwerking tijdens je teamoverleg, familieavond, clientenraad en op je vrijwilligersover-

Samenwerken voor gemeenschappelijk doel

leg. Geef hier ook aan dat je de WIFA scan gaat toesturen

Vrijwilligers, mantelzorgers, en beroepskrachten hebben ie-

met het verzoek om zo eerlijk open en eerlijk mogelijk de

der hun eigen taken en verantwoordelijkheden. Ze hebben

vragen te beantwoorden.

Voorbeeld:
Wij doen mee aan deze werkgroep omdat we toe zijn
aan iets positiefs. En we willen graag dat er meer mogelijk is op de afdeling voor de clienten, dat er meer ruimte
komt voor leuke dingen. (medewerkers)

doelgroep waarbij de relatiebanden met familie beschadigd
zijn, dan heb je minder betrokken mantelzorgers. Soms
werk je op een afdeling waar weinig tot geen vrijwilligers
actief zijn. Dit zijn dan ook onderwerpen die je mee kunt
nemen als in de werkgroep.

echter een gezamenlijk doel: zo goed mogelijke zorgen voor,
en bijdragen aan de kwaliteit van leven van de cliënt.

Taak voor Projectleider met de Teamleider:

Thuispanel: er zijn vrijwilligers en of mantelzorgers die niet

Om dit te bereiken is het van belang dat deze drie groepen

Verwerk de gegevens in een helder overzicht. Bespreek de

bij de bijeenkomsten aanwezig kunnen zijn vanwege ande-

elkaar weten te vinden en aanvullen. De vrijwilliger kan niet

uitkomst en geef aan welke punten prioriteit hebben.

zonder goede voorbereiding of informatie. De mantelzorger
heeft te maken met individuele wensen en grenzen, en een

Werkgroep:

grote mate van persoonlijke betrokkenheid. De beroeps-

Deze werkgroep bestaat uit enthousiaste teamleden (me-

kracht heeft niet altijd de mogelijkheid om de wensen van

dewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers). Deze werkgroep

een cliënt uit te laten komen en signalen op te vangen. Als

is een jaar met elkaar in de weer om de nieuwe manier van

ze samenwerken, kunnen ze elkaar ondersteunen, bijstaan

samenwerken vorm te geven. Het kan wel zijn dat de sa-

en versterken.

menstelling van de werkgroep tijdens de inzet wisseld. Dit
1.1 SAMENSTELLING WERKGROEP
Rol van de projectleider:

“Mijn vader woont hier toch, dus ik noem dit

Rol van de teamleider:
De teamleider is betrokken bij de werkgroep. Kan de pro-

jectleider uit het leggen van contacten met de opdracht-

liever de woonplek van mijn vader dan de af-

jectleider zijn. Je kunt ook kiezen voor een externe project-

gever en de werkgroep leden. De projectleider verkent in

leider . Ga je werken met een externe projectleider dan

deze fase, de doelen die men wil bereiken, de subdoelen

deling. En ik zou het heel fijn vinden als jullie

is de teamleider de opdrachtgever. Dit laatste heeft mijn

en mogelijke werkwijze.

intern ook spreker over de bewoner.”
Zoon van een cliënt
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voorkeur.

• Bij het begin van een project bestaat de taak van een pro-

• In de opstartfase is de projectleider hoofdzakelijk bezig
met het optuigen van de werkgroep en het creëren van

Het is van groot belang dat de teamleider zeer nauw
betrokken is bij de werkgroep en de onderwerpen die

voldoende draagvlak voor het project.
• Tijdens de uitvoering van het project is de projectleider

behandel worden. Het gaat namelijk over de samenwer-

vooral bezig met de uitvoering, het proces en de terugkop-

king binnen jou team. Als teamleider zorg je ervoor dat

peling naar de opdrachtgever.

het onderwerp samenwerking op de agenda’s staat van de

• In de eind- of opleverfase is de projectleider bezig met het

verschillende overleg vormen. En je houdt toezicht samen

implementeren van de nieuwe werkwijze, en afbouwen

met de projectleider op het proces en de voortgang.

van het projectteam.
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Rol van de medewerkers:

de vrijwilliger ligt vaak naast het basis zorgproces en zorgt

Twee medewerkers vanuit de zorg, zij informeren ook regel-

voor een speciale positie. De vrijwilliger heeft hierdoor een

matig de collega’s over de voortgang en nemen vragen mee

vertrouwens positie. Zowel de cliënt, de medewerkers en de

van collega’s naar de werkgroep. Activiteitenbegeleider/

mantelzorger praten soms makkelijker met de vrijwilliger.

woonbegeleider/coördinator vrijwilligerswerk.

De vrijwilliger heeft zicht op de samenwerking op de afdeling, de sfeer en de verbeter punten.

Medewerkers vanuit de zorg, zij zijn de ervaringsdeskundige als het gaat om de contacten en de mogelijkheden

De werkgroep is bekend en geïnstalleerd. Hoe gaan we met

van samenwerking met de mantelzorgers/vrijwilligers. Zij

elkaar van start?

kennen de cliënten, de afdeling en de collega’s. En zij weten
wat er nodig is binnen de afdeling en in de samenwerking.

Training voor de werkgroep: (gegeven door: Boontje & Oosterveen voor bewustwording en ontwikkeling)

De rol van: activiteitenbegeleider/woonbegeleider: dit is
de ervaringsdeskundige als het gaat om de aspecten van

Doel van de training is:

welzijn en welbevinden op de afdeling. Zij hebben kennis

Uitgebreid kennismaken, motivatie en ervaring uitwisselen,

van activiteiten die men kan doen met de cliënten van de

zicht krijgen op lastige kanten van samenwerken, instru-

afdeling.

menten aangereikt krijgen om beter samen te werken.

De rol van de coördinator vrijwilligerswerk: heeft zicht op

2 TRAINING: DRAAIBOEK TRAINING

de mogelijkheden van de inzet van vrijwilligers is op de
hoogte van de grenzen die er zijn. Heeft zicht op openstaande vrijwilligers taken. Is op de hoogte van het vrijwilligersbeleid en het mantelzorgbeleid.

•D
 e werkgroep start met een training van twee dagdelen.
•D
 e eerste bijeenkomst staat in het teken van kennisma-

De rol van de mantelzorgers:
Mantelzorgers: twee mantelzorgers die actief deel kunnen

ken met elkaar.
•D
 e deelnemers in de werkgroep kennen elkaar, maar ze

nemen. Kan ook een cliëntenraadslid zijn. En eventueel

kennen elkaar niet heel erg goed. Wel eens gezien, maar

twee in het thuispanel.

nog nooit gesproken.

3 OEFENING KENNISMAKEN

De mantelzorgers zijn de ervaringsdeskundigen en vertegenwoordiger van de cliënt. Zij kunnen vertellen over hoe zij
de woonplek/afdeling ervaren wat zij prettig vinden, waar
ze mogelijkheden zien om mee te helpen of iets te verbete-

Door de eerste bijeenkomst krijgt de werkgroep meer in-

ren. En zij kunnen punten van andere mantelzorgers mee

zicht in de werkzaamheden en de inzichten van de verschil-

nemen naar de werkgroep.

lende partijen.

De rol van de vrijwilligers:

Kernkwadrantenmodel: dit model geeft het verband weer

Vrijwilligers: twee vrijwilligers actief in de werkgroep en

tussen kwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen en

eventueel twee actief in het thuispanel. Zij kennen de afde-

is daarmee een handig instrument bij het begrijpen van

ling en de cliënten en hebben ervaring als vrijwilliger.

eigen en andermans gedrag en daarmee bij het geven van

De vrijwilligersrol ligt als aanvulling of ondersteuning naast

feedback.

“Doordat de afdeling nu ook weet wie
ik ben is er een goede samenwerking
ontstaan en voel ik me nu, hoewel ik
voortdurend op de afdeling andere
mensen tegenkom, toch (klein) onderdeel van de afdeling. “
Vrijwilliger

de cliënt, de mantelzorger en de medewerker. De taak van
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de clinic methode en de advies methode werken bij deze
werkgroep het beste. Het moet niet te lang duren. Een
rollenspel is in de begin situatie nog spannend, maar kan
prima als de werkgroep vertrouwen heeft in elkaar.
Oefening
Neem een voorbeeld casus en oefen de intervisie methode
die jullie willen gebruiken.
Komen er weinig bespreek punten uit de groep dan kun je
Voorbeeld blanco

4 KERNKWADRANTENSPEL

Voorbeeld

er voor kiezen om per intervisie bijeenkomst toch ook een
thema te bespreken vanuit de WIFA scan.

Tweede bijeenkomst ga je aan de slag met ieders normen
en waarden. En oefenen met feedback geven. En we gaan
de WIFA scan doornemen en afspraken maken over de the-

Vul een kernkwadrant in vanuit je kwaliteit en vul er een in

ma’s die aandacht behoeven volgens de nul meting.

vanuit je valkuil.

De tweede bijeenkomst:

Voorbeeld van een van de werkgroep leden:

Neem de tijd om met de werkgroep terug te blikken op de

• De kernkwaliteit harmonie.

vorige bijeenkomst.

• De valkuil is dan geen conflict aangaan; je denkt vaak laat

• Wat is blijven hangen van de informatie?

maar zitten - ik doe het zelf wel.
• De uitdaging is dan dat je wel het gesprek aangaat met
de persoon die iets doet wat je niet prettig vindt, en dat je
dát ook vertelt.
• Allergie die je dan hebt is ruzie maken of hebben.

• Wat is opgevallen?
• Heb je er wat aan gehad?
• Heb je op de afdeling over “het Team van de Toekomst”
gesproken met andere mensen?
Neem met elkaar de uitkomst van de WIFA scan door
• Wat zijn opvallende aandachtspunten?

2.3 OEFENING MEER ZICHT KRIJGEN OP JEZELF

• Maak met elkaar concrete afspraken over verbeterpunten

Invullen persoonlijke gebruiksaanwijzing neem je eigen

en leg deze vast. Dit is de rode draad voor de intervisie

gebruiksaanwijzing door met een deelnemer uit de werk-

bijeenkomsten?

groep.
Uitleg intervisie bijeenkomst:

5

GEBRUIKSAANWIJZING, KAN OOK
ALS HUISWERKOPDRACHT

Evalueer de middag met de deelnemers en bespreek waar je
de volgende keer op terug komt en waar je mee verder gaat.

17 HANDLEIDING TEAM VAN DE TOEKOMST

Kies voor je intervisie bijeenkomst een methode die past bij
de werkgroep.

6 INTERVISIE METHODES
18

Waarom is dit project haalbaar:

dragen voor welke gelegenheid, wat, waar, hoe te eten, de

Het Team van de Toekomst is al aanwezig op de afdeling, er

duur van oogcontact. Ze zijn vrij tijdsgevoelig, en onderha-

zijn geen nieuwe mensen voor nodig en ook geen nieuwe

vig aan modes.

methodieken. Waar je mee aan de slag gaat is verbetering
en bewustwording.

Waarden zijn idealen en motieven die in een samenleving

Veel onderdelen die je gaat bespreken zijn al bekend. Maar

of groep als nastrevenswaardig worden beschouwd. Waar-

teamleden zijn zich vaak niet bewust van de mogelijkhe-

den zijn opvattingen over wat wenselijk is. Er bestaan twee

den. Je bent met elkaar verantwoordelijk voor een goede

soorten waarden:

samenwerking, je bent met elkaar verantwoordelijk voor

1. Instrumentele waarde: een betekenis die door concre-

een goede en vertrouwde sfeer op de afdeling. Je mag dus

te personen of groepen feitelijk wordt ‘verleend’ aan

taken delen en verdelen. Hierdoor verdeel je ook de werk-

specifieke personen, zaken of gebeurtenissen. Waarden

druk en creëer je rust en ruimte op de afdeling en dat zorgt

zijn veelal collectief, maar kunnen ook zeer persoonlijk

voor nieuwe creatieve mogelijkheden. Dit komt ten goede

worden beleefd.

aan de kwaliteit van leven van de cliënten.

2. 	Intrinsieke of ethische waarde: waarden die nage-

Een ieder kan en mag zich thuis voelen op de afdeling. Je

streefd

bent allemaal een schakeltje in het team.

behoren te worden vanuit de gedachte dat het goede gedaan behoort te worden. Ethische waarden

Hoe verander je cultuur?

blijven hun betekenis en geldigheid behouden, ook

Cultuur is nooit het kernprobleem: het kernprobleem is te

als ze feitelijk niet gedragen worden door mensen

weinig samenwerking.

of groepen. Voorbeelden van ethische waarden zijn

De ander verantwoordelijkheden geven in dit geval dus de

gerechtigheid, liefde, vrijheid en gelijkheid. Het zijn

vrijwilligers en de mantelzorgers, en durven los laten is een

de motieven en idealen waarop concrete normen

proces; dat is niet zo maar geregeld.
Geef geen waardeoordeel over het gedrag van de ander:
geef je een oordeel, dan zal de ander niet snel gaan onderzoeken of er misschien toch iets in het plan zit dat wél de
moeite waard is om zich aan te verbinden.

HOOFDSTUK 2

Durf ook anders te denken, droom af en toe over de ideale
situatie Zoek de juiste momenten op om over het onderwerp te praten met anderen.

Visie
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(Bron: Wikipedia)

2.1 NORMEN EN WAARDEN

zijn gebaseerd. Er volgen vanuit die normen dus

Normen zijn concrete richtlijnen voor het handelen: ze

regels om deze waarden te bereiken.

regelen het dagelijks sociale verkeer. Het zijn algemeen aanvaarde gedragsregels. Sommige normen komen in bijna alle

Normen en Waarden; Welke normen en waarden zijn

samenlevingen voor, zoals “je doodt niet” en “je steelt niet”.

volgens de werkgroep belangrijk om goed samen te kunnen

Volksgebruiken zijn zwakkere normen, met een geringe

werken. Welke normen en waarden heb je mee gekregen

dwang en een mindere mate van bestraffing. Zulke gebrui-

van huis uit en zijn die positief om mee te nemen in de

ken sturen het dagelijkse handelen, zoals: welke kleding te

samenwerking?
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Zijn er bepaalde afdelingsnormen en waarden?

visie op het samenwerken. Laat iemand het gesprek observeren. Let op; wordt er goede uitleg gegeven, luistert men

• Een veel voorkomend voorbeeld van ontkenning is dat ie-

Oefening

naar elkaar, worden er vragen gesteld ter verduidelijking.

mand zegt steeds geen tijd te hebben. Deze persoon deelt

Bespreek met elkaar welke normen en waarden jij als

Hoe is de sfeer tijdens het gesprek? Let ook op non-verbale

dus nog niet de urgentie van de verandering.

persoon belangrijk vindt, en of je bepaalde normen en

taal.

• Weerstand is vaak een mengeling van bezwaren, emotie,

waarden op de afdeling tegen komt? En werken die positief

belangen, en angst. Ontken deze niet laat weten dat ze er

of negatief in de samenwerking? Verwacht niet meteen

Oefen met de groep een gesprek met een nieuwe medewer-

mogen zijn. Het is nieuw, en veranderen is niet makkelijk.

resultaat geef een ander ook de ruimte om te veranderen.

ker, vrijwilliger of mantelzorger.

Als je de ander ontkent in zijn weerstand, dan blijft deze

• Stel jezelf voor, en vertel wat je rol is in de woonplek

persoon in de weerstand zitten. Geef ruimte om te uiten.

7 FEEDBACK (HANDVATTEN FEEDBACK)

• Welke vragen ga je stellen?

• Zelfonderzoek deze mensen onderkennen dat een veran-

• Wat is belangrijk om te vertellen over de woonplek?
• Welke normen en waarden gelden er in de woonplek?

dering aan de orde is. Stel vragen en laat de ander ook met
• Veranderen is niet je doel; je doel is het verbeteren van

antwoorden komen geef ruimte om mee te denken.

Oefen in kleine groepjes een feedback-gesprek.

• Durf je door te vragen?

de samenwerking. Urgentie: Wat gaat er mis als we alles

Neem bijvoorbeeld een gesprek tussen een medewerker en

• Doe deze opdracht in kleine groepjes, en wissel steeds van

blijven doen zoals we het nu doen? Gebrek aan urgentie:

Relatie: Hoe verhoud ik mij tot de ander?

Als je niet begrijpt waarom het goed is om te veranderen,

Ga de interactie aan met de ander, vertel over de verande-

dan is iedere vervolg stap gedoemd te mislukken. Gedeel-

ring, en probeer de mensen te enthousiasmeren op grond

de urgentie De ander heeft er zelf ook last van, en wil dus

van eigen ervaring. Probeer ze mee te krijgen door ruimte te

wel mee in de verandering. Je kunt dit stimuleren door het

geven en door de ander als mens te blijven zien en niet als

probleem voor de ander ook zichtbaar te maken. Maak

middel om je doel te behalen.

een mantelzorger, en laat de medewerker vertellen over de

rol.

Voorbeeld:

duidelijk dat het beter, leuker, sneller kan.

De mantelzorger speelde in het gesprek de medewerker en de medewerker speelde de mantel-

• Probeer je in te leven in de ander: Spreek zijn of haar taal!

Reflectie: Wat zegt deze verandering over mij? Je zit in een

• Veranderen is van A naar B gaan, maar je zult eerst met

positie van leiderschap: jij vertelt mensen over het proces

zorger. De vrijwilliger heeft het gesprek geobserveerd. De mantelzorger speelde in dit gesprek

elkaar de juiste B moeten bepalen. Heeft de ander nog in-

en het doel van dit project, maar geeft ruimte aan collega’s

een kennismakingsmoment na. Hield door dit voorbeeld de medewerker een spiegel voor en die

spraak en hoe groot is de ruimte voor inspraak? Komt het

zodat zij zich ook gezien voelen. Zij mogen bezwaar inbren-

herkende haar eigen wijze van doen in het gesprek. En schrok hiervan. Zij zag nu hoe dit over

besluit van boven, of staat er een ander aan het stuur? Ga

gen en daar luister jij naar. Samen proberen jullie te komen

komt op de mantelzorger. En dat er veel informatie wordt gegeven, maar dat er nog heel weinig

“naast ‘ iemand staan en geef advies. Coach en inspireer

tot verbinding. Langzamerhand gaan de inhoud en het

ruimte is voor het verhaal van de mantelzorger. En de wijze waarop men wil samen werken is

de ander. Wat elk van de verschillende partijen belangrijk

proces van het plan elkaar versterken. Neem de tijd om de

niet besproken.

vindt, wijst niet noodzakelijk in dezelfde richting. Dus:

verandering tot stand te brengen.

Welke B is de meest passende B ?

De leden van de werkgroep hebben samen de taak om

• Een valkuil is dat je steeds met dezelfde mensen aan de

• Koppel de bevindingen daarna weer terug naar de grote
groep.
2.2 VERANDEREN

8 “VERANDEREN” VAN ANNEMARIE MARS
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een draagvlak te creëren. Draagvlak creëer je door over de

slag gaat. Hierdoor kan het voorkomen dat je mensen die

samenwerking te praten. De werkgroep kan dan ook vooral

niet zo makkelijk zijn, uit de weg gaat of niet goed infor-

de nieuwe wijze van samenwerken toepassen. Zij geven het

meert.

voorbeeld en gaan kennismaken met de (nieuwe) mensen

Je gaat met je team veranderen, dit is niet makkelijk. Vooral

• Hoe zit de ander erin ? Een verandering gaat pas lukken

om iedereen ook mee te krijgen hoe creëer je draagvlak. Dit

als de ander zich er mee kan verbinden, en kan zich pas

is ook een vraag die regelmatig terugkomt in de intervisie-

verbinden als hij de verandering begrijpt.

bijeenkomsten. Veranderen geeft weerstand.

op de afdeling/woonplek.
Oefening
schrijf op wat volgens jou een goed moment is om over de

Verbinden is een kenmerk van een gevoel dit kun je dus niet

samenwerking te praten, bv.

Hoe krijg ik ze mee ?

afdwingen: dit moet groeien.

• Bij de koffie				

- Dit is de grote vraag vanuit de werkgroep! -

In dit proces zijn er 3 verschillende fases: Ontkenning, weer-

• In het teamoverleg

stand en zelfonderzoek.

• Op de familieavond
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• Tijdens de introductie

Je gaat als werkgroep Team van de Toekomst in het werk-

• Enz.

overleg van je team vertellen over het project. Je probeert

De professional

de andere collega’s goed te informeren over de veranderinOefen ook een teamoverleg waarin je als werkgroep gaat

gen in de samenwerking. Hoe krijg je ze mee?

vertellen over de samenwerking binnen het Team van de

Twee mensen observeren het gesprek en proberen op te

Toekomst.

schrijven welke argumenten nu aanslaan. Luisteren ze goed

Je gaat in twee groepen uit elkaar: de ene groep is de werk-

naar elkaar, en is er ruimte voor de weerstand, de angst en

groep, en dus vóór het idee om anders te gaan samenwer-

de tegen argumenten?

ken, de andere groep is het team dat nog niet enthousiast

Evalueer dit gesprek goed. Neem de trucs en de tips van

is en vooral veel weerstand heeft.

elkaar mee in het echte gesprek bij het teamoverleg.

2.3 ROLLEN EN GRENZEN

9 OVER ROLLEN EN GRENZEN
Voor een ieder in het Team van de Toekomst zijn rollen en
grenzen vaak niet bekend of duidelijk. Wie is er verantwoordelijk, welke vraag leg je nu bij wie neer, mag een vrijwilliger dezelfde taken en handelingen uitvoeren als de mantelzorger? En is de medewerker dan verantwoordelijk? Over dit
onderwerp zijn veel vragen. En door deze vragen blijkt dat
er ook nog steeds verwachtingen over en weer zijn die niet
uitgesproken worden.
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Voorbeeld:
Argument van mantelzorger: thuis zorgde ik goed voor mijn man en hij ging langzaam achteruit.
Het ‘zorgen voor’ werd steeds moeilijker en zwaarder. Toen ik het niet meer aan kon toen is hij hier bij
jullie opgenomen. Dus wat ik thuis allemaal heb uitgevonden, en wat wij thuis als plezierig hebben
ervaren, kan ik hier met jullie delen.
Maar ik heb nu ook kennis nodig van jullie: hoe gaat nu het verdere verloop van de ziekte? En hoe ga
ik nu om met zijn verwardheid? En als ik dat weer begrijp dan kan ik weer opnieuw met jullie samen
goed voor hem zorgen.

Oefening ‘Rollen en grenzen’

10 VOORBEELDVRAGEN ROLLEN EN GRENZEN

• De vrijwilliger staat in relatie tot de organisatie, en valt
dus ook onder de verantwoordelijkheid van de organisatie.
• De mantelzorger staat in een persoonlijke relatie tot een
cliënt, en is persoonlijk aansprakelijk voor zijn handelen.

Haal uit de groep een aantal voorbeelden op, waarbij men

Oefening

zich kan afvragen:

Bespreek waar, volgens jullie, de grens ligt voor een vrijwil-

“Wie kan hier nu een rol in spelen, wie kan, en wie wil dit

liger, een mantelzorger en een medewerker. Wat is je eigen

doen?”

persoonlijke grens ? Doe dit in aparte groepjes vrijwilligers,

anders van samenstelling zijn. Dan zijn er bij het teamover-

beeld: rolstoel rijden, niet stikken maar slikken, in gesprek

Ga daarna in groepjes uit elkaar en bespreek met elkaar de

mantelzorgers en medewerkers. Koppel daarna de infor-

leg mantelzorgers en vrijwilligersaanwezig. Ook de onder-

zijn met een dementerende. Tijdens deze bijeenkomsten

voorbeelden. Wie kan deze vraag op zich nemen, wie kan

matie terug in de grote groep en bespreek hoe jullie over

werpen zijn bij deze twee overleggen anders, dan gaat het

moet ook ruimte zijn voor familieleden om ervaringen met

deze taak uitvoeren? En als er verschillende partijen een

elkaars rol en grenzen denken.

minder over de individuele cliënt maar meer over de afde-

elkaar te delen. Zorg dat er ook altijd medewerkers aanwe-

ling, de samenwerking, het programma van het komende

zig zijn bij dit overleg zodat de tips, ideeën verbeterpunten

taak uit kunnen voeren, in welke situatie zou je wie dan
inzetten?

Hoe ziet het overleg er uit?

half jaar. En de begroting wat, gaan we het komende jaar

ook bij de overige teamleden besproken worden. Zijn er

Deze oefeningen over rollen en grenzen zijn ook goed om te

• Teamoverleg

doen en wat hebben we daar voor nodig. Wie gaat wat

nieuwe cliënten en dus ook nieuwe familieleden, hoe zijn

doen binnen een teamoverleg, familieavond en een vrijwil-

• Familieavond

doen de komende tijd. Het samenwerken en het afspreken

zij geïnformeerd over de afdeling en hoe zijn zij geïntrodu-

ligersoverleg met de andere teamleden. Dan ontstaat er

• Vrijwilligersoverleg

en waar nodig het vastleggen van de gemaakte afspraken

ceerd?

helderheid over waar de grenzen liggen.

komen in deze twee overleggen aan de orde.
Teamoverleg

Vrijwilligersoverleg:

De verschillen tussen de medewerker, mantelzorger en

Het teamoverleg zoals we dat nu kennen is een overleg

Familieavond:

Dit overleg heeft als onderwerp hoe verloopt het samen-

vrijwilliger staan al beschreven op pagina 3 en 4 van deze

tussen de medewerkers van een afdeling en de teamleider.

Familieavonden zijn belangrijk om regelmatig te organise-

werken op de afdeling, zijn er voldoende vrijwilligers? Zijn

handleiding. Nog even kort:

Onderwerpen hebben te maken met de cliënten, de afde-

ren, dit kan door het bespreken van een thema, op verzoek

er nieuwe vrijwilligerstaken op de afdeling? Moet er nog

• De medewerker is de betaalde kracht, in dienst van de

ling, rooster, en de organisatie. Ook ingewikkelde casuïstiek

van mantelzorgers. Voorbeeld een avond over ziektebeeld,

iets veranderen?

zorgorganisatie, en verantwoordelijk voor het leveren van

van een cliënt wordt hier besproken.

voeding, beweging over muziek en het effect hiervan. Maar

Komt er een nieuwe vrijwilliger bij, wie gaat deze vrijwilli-

verantwoorde kwaliteitszorg.

Dit overleg zal door de samenwerking twee keer in het jaar

je kunt ook trainingen geven die praktisch gericht zijn voor-

ger inwerken? Is er behoefte aan scholing en welke onder-
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werpen? Op een vrijwilligersoverleg kun je ook een thema

Bepaalde thema’s kun je voor vrijwilligers en mantelzorgers

bespreken.

organiseren. Maar dit kan niet met alle thema’s. Als het
thema gaat bijvoorbeeld over het ziektebeeld en over de

Bij dit overleg is de coördinator vrijwilligerswerk van de

omgang met mensen met dit ziektebeeld dan spreekt de

locatie de initiatiefnemer. En de teamleider is aanwezig bij

mantelzorger vanuit de ervaring en de emotie die daarbij

het overleg. Het is prettig als er ook medewerkers van de

komt De vrijwilliger staat meer op afstand voor bepaalde

afdeling aanwezig zijn.

onderwerpen en leert een techniek aan.

Voorbeeld:
Thema in gesprek zijn met een persoon met dementie. Deze avond gaf een inleider uitleg over hoe je in gesprek kon komen met iemand met dementie aan de hand van foto’s van vroeger. Op de foto kaarten staan dan
vragen die je kunst stellen. Foto’s over een huisdier, over het spaarpotje, over verliefdheid. Sommige vrijwilligers
hadden wel wat moeite met vragen over verliefdheid of over de financiële situatie van vroeger. Dit vinden zij
hele persoonlijke vragen. En zij hebben dan zelf een drempel om hier vragen over te stellen. De mantelzorger
zal veel meer met emotie vertellen over hoe zij verliefd zijn geraakt en kan ook heel verdrietig zijn omdat hun
dierbare al zo veel niet meer weet. Of omdat zij helemaal niet meer kunnen praten met hun dierbare. De thema
bijeenkomst voor de vrijwilliger verloopt dan anders dan de avond voor de mantelzorgers.
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3.1 EVALUATIE

Mantelzorger
De mantelzorger heeft een relationele band met een cliënt,

Vrijwilliger

heeft ook in de thuissituatie al een rol gehad, en zorgt ook

De match tussen cliënt en vrijwilliger is maatwerk. De vrij-

voor goede communicatie tussen de cliënt, de medewerkers

williger wordt ingezet op aandacht en op activiteiten. Er is

en de vrijwilligers die betrokken zijn bij deze cliënt.

wederzijds respect.

• Wat heeft een mantelzorger nodig?

• Wat heeft een vrijwilliger nodig?

- De mantelzorger geeft en ontvangt informatie.

- De juiste informatie, wat kan de medewerker vertellen

- Goede communicatie tussen medewerkers, mantelzorgers

over de cliënt, hoe kom je in contact met de cliënt, waar
liggen de interesses? Stukje levensverhaal van de cliënt.

en vrijwilligers.
- Verwachtingen over en weer uitspreken.

- Training om bepaalde taken uit te voeren.

- Afspraken vast leggen.

• Wat zijn de grenzen?

- Uitleg, evt. training, over het ziektebeeld.

- Persoonlijke grens: wat wil de vrijwilliger wel of niet doen,

• Wat zijn de grenzen:

maar ook hoeveel tijd wil hij besteden aan het vrijwilligerswerk.

- Relationele grenzen: belangrijk is dan de persoonlijke
grens aan te geven, deze grens kan ook liggen bij de cliënt:

- Grenzen van de organisatie: geeft aan dat de vrijwilliger
zich vooral inzet rondom de cliënt.

de cliënt is altijd het uitgangspunt.
- De mantelzorger mag loslaten of keuzes maken in wat hij/
zij wil blijven doen.

De vrijwilliger

HOOFDSTUK 3

Evaluatie, conclusie,
reactie
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“Er is een vrijwilligster op de afdeling, ik verwacht dat zij

Voorbeeld:
Een nieuwe cliënt en zijn sociale netwerkwerk hebben verwachtingen over de zorg die verleend wordt binnen de locatie.
Zorg ervoor dat in de intake en de introductie- periode helder wordt dat deze verwachtingen uitgesproken kunnen worden. Als de cliënt verwacht alle dagen een rondje te kunnen wandelen met een begeleider, dan is dat niet haalbaar voor
de zorgverlener. Het is dus goed om dit ook te zeggen: Wij kunnen dat niet dagelijks realiseren, maar hoe kunnen we met
elkaar hier zo veel mogelijk gehoor aan geven? Wie vanuit het sociale netwerk komen er op bezoek, en kunnen en willen
wandelen? Er is een wandelgroep, onder begeleiding van vrijwilligers, die op maandagmiddag gaan wandelen, en we kunnen misschien een vrijwilliger werven die een keer in de week wil wandelen. Daarnaast is het mogelijk om met mooi weer
heerlijk buiten in de tuin te komen zitten.

• Wat zijn de grenzen?

- De mantelzorger kent, juridisch gezien, weinig belemme-

- Juridische grenzen. Persoonlijke grenzen.

zorg voor de cliënt (als partner/kind/zaakwaarnemer).
De medewerker is verantwoordelijk voor goede zorg, en in

hebben, hebben zij ook verschillende verantwoordelijk-

deze, ook in veel zaken eindverantwoordelijk (of medever-

heden. Wie kan, en mag, nu welke taak wel of niet uitvoe-

antwoordelijk met de mantelzorger).

ren? Meestal komt het antwoord neer op een stuk gezond

Dit betekent dus al de zorg verlenen die is afgesproken

verstand.

met de cliënt, en met diens arts en (vaak) zorgverzekeraar.

Als de vraag is: “Wie gaat er met de cliënt een stukje wan-

Het accent ligt hierbij op zorg en begeleiding, minder op

delen?”, dan kan deze in principe door iedereen begeleid

activiteiten.

worden. Maar wat als je nu een cliënt hebt met gedrags-

- Uitvoeren van voorbehouden handelingen (B.I.G.).

problemen? Kan dan de vrijwilliger dan ook mee wandelen?

- Speelt wel een grote rol in het sociale netwerk van de

Hier merk je al dat het wat gaat wringen: kan de vrijwilliger

cliënt.

dit ook aan? Wíl de vrijwilliger ook wandelen met deze

- Heeft aandacht voor het sociale netwerk van de cliënt en

cliënt? En de familie? Ja, die mogen wandelen, maar willen

mantelzorger.

ook tips of opties waardoor de familie het makkelijker aandurft? Hebben ze de mogelijkheid om de afdeling te bellen
als er onderweg iets gebeurt? Hebben zij een (opgeladen)

- Informatie van en over de cliënt, o.m. vanuit het sociale

telefoon bij zich, en staat het nummer van de afdeling hier

- Vakkennis.

De vrijwilliger

zij dit ook? En als zij dit willen, heb je als medewerker dan

• Wat heeft de medewerker nodig?
netwerk van de cliënt.

niet tevreden.

woorde zorg moet leveren.
Naast dat de teamleden dus verschillende kwaliteiten

- Soms mag de medewerker wat taken over laten aan de

vindt het prettig om wat meer instructie te krijgen. Beide zijn

- De kwaliteitswet bepaalt dat de zorginstelling verant-

Medewerker

de samenwerking.

De vrijwilligster hoort graag wat zij nog meer kan doen, en

Medewerker

- De mantelzorger is persoonlijk aansprakelijk.
ringen in handelingen, en is medeverantwoordelijk voor de

zelfstandig haar taak uitvoert. Ze mag zelf initiatief nemen.”

ook in? Allemaal kleine tips waardoor dit wellicht toch
mogelijker wordt.

- Mogelijkheid om deze kennis te delen.
- Oog voor het sociale netwerk rondom de cliënt.
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3.2 CONCLUSIE

Voorbeeld:
Het wandelen van een cliënt lukt niet meer zo goed, maar de cliënt geniet wel van het buiten zijn. We
spreken af dat we gebruik gaan maken van een rolstoel. Mensen vanuit het sociaal netwerk die nog
nooit een persoon in een rolstoel hebben gereden, kunnen een instructie krijgen over hoe dit nu het
beste te doen is. De partner van de cliënt gaat nu niet meer wandelen, want het duwen van de rolstoel
is voor haar niet mogelijk. Zij kiezen er nu voor om samen in de tuin te zitten. De medewerker helpt mee
met het naar buiten gaan.

Intake van de Toekomst
Het eerste contact dat een zorgvrager heeft, is het telefoon-

zwaar hebben gevonden. Als vooral de zorgtaken zwaar zijn

tje met het Bureau Zorg Entree (BZE). Bureau Zorg Entree

geweest, dan is het prettig dat de medewerkers daar taken

is op de hoogte over de manier van samenwerken op de

over gaan nemen, zodat er voor het sociale netwerk meer

locatie. Tijdens de kennismaking thuis is het belangrijk dat

ruimte komt voor die activiteiten of bezigheden die plezier

de consulente zicht krijgt op het sociale netwerk van de

geven. Hierdoor komt het ‘samen beleven’ weer meer op de

zorgvrager: “Wie zijn er nu actief bij u, met wie heeft u nu

voorgrond, en niet het ‘zorgen voor’.

regelmatig contact? Bent u lid van een vereniging, gaat u

11 “STRENGER DAN DE WET – VOORBEELDEN”
Verwachtingen:
“Wat zou er gebeuren als je zou leven zonder verwachtingen? Je leven zou nooit meer tegenvallen. Je zou je laten
meevoeren met alle gebeurtenissen en je zou nooit teleurgesteld zijn.”
Verwachting: Het denken of hopen dat iets zal gebeuren:

Voorbeeld:
Koffie drinken met de buurvrouw - Is het mogelijk dat de zorgvrager een keer in de week koffie
gaat drinken bij haar vertrouwde buurvrouw,
en wat is daar voor nodig? Moet er vervoer geregeld worden met de taxibus, of kan de buurvrouw haar ophalen? Of wil iemand anders
vanuit het sociale netwerk de cliënt even naar

naar de kerk en wat zijn uw bezigheden op een dag? Zijn er

Het klinkt raar, maar als de zorgvrager naar een woonzorg-

nu ook vrijwilligers bij u betrokken? Bijvoorbeeld van Huma-

centrum verhuist dan is het prettig dat we een zo compleet

nitas, de Zonnebloem of vanuit de kerk?”

mogelijk netwerk daar naartoe meenemen. Probeer ook in

In dit gesprek is het ook belangrijk dat er verteld wordt over

de introductie-/gewenningstijd een bijeenkomst te plannen

de samenwerking. Vertel dat Atlant Zorggroep het prettig

met zoveel mogelijk mensen vanuit het netwerk van de

vindt dat er zoveel mogelijk mensen vanuit het netwerk

zorgvrager/bewoner. En laat ook de woonplek zien, vertel

meekomen, en dat zij eigenlijk dat blijven doen wat ze nu

over wat er gedaan kan worden, maak mensen wegwijs.

thuis ook doen.

Vertel hen dat ze behoren bij het actieve sociale netwerk,
en probeer met elkaar zo lang mogelijk de bekende dagelijk-

Vraag ook aan de mensen vanuit het sociale netwerk wat

se activiteiten te doen. Maak een afspraak bij de bekende

zij de afgelopen tijd als plezierig hebben ervaren, en wat zij

kapper voor de zorgvrager/bewoner. Doe boodschappen in

de buurvrouw en wat later weer terug brengen?

Het onderwerp verwachtingen komt aansluitend op het
onderwerp rollen en grenzen.
Verwachtingen zorgen regelmatig voor miscommunicatie.
Dit komt vaak doordat men de verwachtingen niet naar
elkaar uitspreekt. Dat maakt het samenwerken niet mak-

vrijwilliger voor een cliënt, dan staat dat daar in. Komt de

kelijk. Verwachtingen komen in alle relaties en samenwer-

mantelzorger op woensdag en zondagmorgen, en helpt

kingsvormen voor. Het uitspreken van verwachtingen naar

met het ontbijt, dan wordt dat ook opgeschreven.

elkaar is dus erg belangrijk.

Afspraken die op deze manier beschreven zijn, kunnen dan
ook geëvalueerd worden bij het multidisciplinaire overleg

Het uitspreken van verwachtingen zorgt er voor dat een

(MDO). In dat overleg moet dus ruimte komen voor het

heldere uitleg ontstaat over de grenzen die er zijn, of over

sociaal domein van de cliënt. Zijn de afspraken die gemaakt

de mogelijkheden die er zijn voor de medewerker, en waar

zijn nog haalbaar, gaat de cliënt achteruit en heeft het soci-

de grens ligt voor de organisatie. Het onderwerp verwach-

ale netwerk meer informatie nodig over de omgang met de

tingen moet in ieder gesprek aandacht krijgen. Komt het

cliënt? En opnieuw kunnen hier de verwachtingen over en

tot bepaalde afspraken, dan worden deze vastgelegd in het

weer naar elkaar uitgesproken worden, en, als dit nodig is,

zorgdossier (het zgn. Woonleefplan). Komt er wekelijks een

nieuwe afspraken weer worden vastgelegd.
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“Ik wil wel iets doen, maar ik
weet niet wat er mogelijk is en
ik weet ook niet wat er mag.”
Mantelzorger

34

de bekende supermarkt waar de bewoner alle producten

Kan de bewoner gebruik maken van activiteiten die hier

weet te staan.

georganiseerd worden, gaat de bewoner alléén naar de
activiteit, gaat er iemand mee vanuit het sociale netwerk,

Als de bewoner door zijn ziekte steeds meer onrust krijgt

of gaat er een vrijwilliger mee? Wat kan er op de woonplek

door het weg zijn uit de woonomgeving, dan is het goed

gedaan worden, wil iemand van uit het sociale netwerk een

om te bespreken wat er mogelijk is binnen de locatie.

keer koken voor de groep, of samen aan de slag in de tuin?

3.2.2 BETROKKEN MANTELZORGERS/SOCIAAL NETWERK

• Afstemmen: voortdurende communicatie over behoeften,
zorgen en successen van cliënt en mantelzorger

12 MANTELZORGBELEID

MDO (Multi Disciplinaire Overleg)
De eerste contactpersoon/mantelzorger mag het zorg-leef-

De cliënt, mantelzorger, vrijwilligers en beroepskrachten

plan (zorgdossier) inzien, lezen.

leveren ieder hun aandeel in de zorg. In de thuissituatie be-

En wordt ook samen met de cliënt uitgenodigd om aanwe-

gint de zorg voor de zorgvrager. De zorg wordt dan geleverd

zig te zijn bij dit overleg. Nu is dit overleg nog vooral gericht

door de mantelzorger en het eigen netwerk. Beroepskrach-

op de behandeling en de zorg die de cliënt nodig heeft.

ten vullen deze zorg daar waar nodig is aan. Als een cliënt

Door de kanteling en de regie terug bij de cliënt, moet er in

naar een zorginstelling verhuist dan verandert deze verhou-

dit overleg ook meer ruimte komen voor de leef en de be-

Dochter komt volgens afspraak op woensdagmorgen en maakt met moeder samen het appar-

ding. Beroepskrachten leveren dan het merendeel van de

leefwereld van de cliënt. Dit kan doordat er andere vragen

tement schoon. Deze afspraak moet in het zorgdossier opgenomen staan, er worden zo minuten

zorg, waar mogelijk in samenwerking met mantelzorgers

gesteld gaan worden. En zorg ervoor dat de betrokken men-

huishouding uitgespaard. En het is vervelend als de dochter vervolgens komt en de huishoudelijk

en vrijwilligers.

sen vanuit het sociale netwerk van de cliënt zich kunnen

Voorbeeld:

voorbereiden op het MDO. Het ontsluiten van het zorgdos-

medewerker heeft het appartement al schoon gemaakt. Dan kan de geplande gezamenlijke activiteit niet doorgaan.

Binnen de Zorgorganisatie is ervoor gekozen op een profes-

sier is hier in een goede verbetering. Zorg dat je vragen stelt

sionele manier om te gaan met mantelzorgers, aangezien

die aansluiten bij de 4 onderdelen van het SOFA model.

zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de zorg- en
zorg gerelateerde activiteiten binnen de Zorgorganisatie.

Vragen waar meer ruimte voor moet komen zijn:

Mantelzorgers worden naast de betaalde medewerkers en
vrijwilligers gezien als partners in de zorgverlening.
Tijdens de gesprekken die er zijn is het belangrijk om zo veel

• “Heeft u nog vragen, het maakt niet uit waarover?”

mogelijk voorbeelden te noemen zodat het sociale netwerk

• “Zijn er punten waar u minder tevreden over bent? Heeft

ook ideeën krijgt over wat zij samen kunnen gaan doen.

u suggesties over hoe we dit kunnen verbeteren?”

13 SOFA MODEL

Sofa-model
Beroepskrachten hebben te maken met mantelzorgers die

• Hoe gaat het nu met u en de mensen vanuit het sociale

We kiezen er voor om juist een cliëntenraadslid dit gesprek

soms vooral één rol vervullen, soms meerdere tegelijk, of

Dit kan bij de intake op de afdeling door de EVV’er, maar ook

te laten voeren, zodat de cliënt en het netwerk ook vrijuit

wisselend in de tijd verschillende rollen vervullen. Ook is

• Hoe gaat het nu thuis?

mensen vanuit het sociale netwerk van de andere bewo-

kunnen praten. Het cliëntenraadslid is namelijk een erva-

het mogelijk dat verschillende familieleden uiteenlopende

• Zijn er nog wensen?

ners kunnen hierbij helpen. Als er vaste afspraken komen,

ringsdeskundige, heeft het proces van opname al eerder

(soms ook weer wissende) rollen vervullen. Het Sofa-model

• Hoe verloopt de samenwerking?

dan is het belangrijk dat deze worden vastgelegd in het

meegemaakt, en zal de cliënt en zijn sociale netwerk waar-

is een weergave van de voornaamste ingrediënten voor

• Is er voldoende ruimte voor privacy op de afdeling?

zorgdossier. Bespreek deze afspraken vervolgens met colle-

schijnlijk beter kunnen begrijpen.

samenspel tussen cliënt, mantelzorger en beroepsmatige

• Welke afspraken zijn er gemaakt en zijn deze nog actueel

ga’s zodat zij ook op de hoogte zijn.

Belangrijke punten uit dit gesprek worden vervolgens

hulpverlener en probeert ordening aan te brengen in de

besproken met de teamleider, en daarop wordt er gekeken

verschillende communicatievormen en interventies. We

• Wat ervaart u nu samen als heel plezierig?

3.2.1 EVALUATIE OPNAME NIEUWE CLIËNT EN ZIJN SOCIALE

hoe bepaalde punten verbeterd kunnen worden, of hoe

onderscheiden:

• Heeft u behoefte aan informatie over het ziektebeeld of

NETWERK

onduidelijkheden beter uitgelegd moeten worden.

• Samenwerken: de mantelzorger aanspreken in de rol van

Als een bewoner twee maanden in het woonzorgcentrum

In dit gesprek is er ook ruimte voor het geven van voorbeel-

woont, maakt een lid van de cliëntenraad een afspraak met

den en/of ideeën voor het meedoen, en wat er nog zoal te

de cliënt en zijn sociale netwerk voor een gesprek.

doen is, bv. een uitleg over nieuwe apparatuur zoals “de

Een paar vragen die in dit gesprek aan de orde zouden moe-

Tovertafel” .

samenwerkingspartner
• Ondersteunen: de mantelzorger aanspreken in de rol van

netwerk?

of moet er iets aangepast worden?

over de omgang met de cliënt?
• De EVV er kan samen met de eerste contactpersoon en of
de mantelzorger dit deel van het overleg voorbereiden.

medecliënt
• Faciliteren: voorwaarden creëren om de persoonlijk relatie

ten komen, zijn:

van de cliënt en diens familie zoveel mogelijk intact te

• “Hoe heeft u het wonen bij Atlant Zorggroep tot nu toe

houden

ervaren?”
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Voorbeeld:

3.2.3 VRIJWILLIGERS OP DE AFDELING

• Van beroepskrachten wordt verwacht ontvankelijk te zijn

Met de cliënt en echtgenote is afgesproken dat mevrouw 2 maal per week haar man helpt bij

14 VRIJWILLIGERSBELEID

het douchen. Maar meneer gaat achteruit en het zelfstandig staan wordt steeds moeilijker.
Hierdoor leunt meneer steeds meer op zijn echtgenote en dit wordt voor haar heel zwaar; ook
mevrouw is al op leeftijd. Meneer vindt het niet prettig als iemand anders hem helpt. Ga als EVV
er al voor het MDO met het echtpaar in gesprek en geef aan wat er samen mogelijk is. Medewerker helpt met het uitkleden en zorgt dat meneer op de douchstoel in de douche zit daarna
kan mevrouw haar man zelf douchen. Ook bij het afdrogen en aankleden komt een medewerker
helpen. Kom tot nieuwe afspraken en leg deze weer vast in het zorg-leefplan (zorgdossier) zodat
ook je collega’s weer op de hoogte zijn van de nieuwe afspraken en de ondersteuning die er
nodig is.

Voorwaarden voor vrijwilligerswerk:
voor Vrijwilligers
• Er dient wederzijds respect en waardering te zijn tussen
vrijwilligers en beroepskrachten
• Coördinatoren vrijwilligers op locatie zijn essentieel en

Doelstellingen van het vrijwilligerswerk Atlant Zorggroep
• Een bijdrage aan de kwaliteit van het woon/leefklimaat
van de cliënt leveren
• De “maatschappij” naar binnen brengen

noodzakelijk, met naar rato, vastgestelde uren
• Er dient per locatie een deelbudget te zijn voor de onkostenregeling van het vrijwilligerswerk. Het budget wordt
jaarlijks vastgesteld

• Ondersteuning van de psychosociale zorg

• Er dient een verzekering te zijn voor de vrijwilligers

• Het creëren van een gevarieerder aanbod van welzijnsac-

• Het scheppen van mogelijkheden van zelfontplooiing voor

tiviteiten voor de cliënt, door ondersteuning van vrijwilli-

de vrijwilliger (ervaringsplek, re-integreren in de maat-

gers.

schappij), mits er een balans is tussen inzet en benodigde
begeleiding

Het domein van de vrijwilliger
De zorg-organisatie dient haar primaire taak -ook budgetDe mantelzorger

• Het aanbieden van vrijwilligerswerk als ‘win-win’ situatie,
o.m. voor leerlingen (behalen van studiepunten)

tair- zonder vrijwilligers te kunnen realiseren. Vrijwilligers
werken complementair, en juist in die aanvullende kracht
zit de meerwaarde van het werken met vrijwilligers.
Vrijwilligerswerk binnen de zorgorganisatie richt zich op/
beperkt zich tot activiteiten die gelegen zijn in de relatie
met de cliënt/sociaal netwerk of de organisatie, en aanvullend zijn op beroepsmatig handelen. Daarom kan het
vrijwilligerswerk tot de volgende punten teruggebracht
worden:
• Het is niet noodzakelijk voor het realiseren van de primaire doelstelling, maar is daaraan complementair
• Er kan en mag geen sprake zijn van een ‘verlengde-armconstructie’ wat betreft
• het verrichten van verpleegkundige of technische vaardigheden/handelingen
• Geen (specifieke) op de primaire doelstelling-gerichte
deskundigheid vereist

afdeling. Deze vrijwilliger heeft een bijzondere positie.
• De vrijwilliger kan speciaal komen voor een cliënt. (wandelvrijwilliger, muziek vrijwilliger)

• Het beheersen van sociale vaardigheden is noodzakelijk

• De vrijwilliger kan ook een taak uitvoeren special voor de

• De inzet is niet te verplichten, echter ook niet vrijblijvend

afdeling hiermee ondersteund hij/zij de medewerkers

• De zorgorganisatie hanteert geen maximale leeftijds-

(ontbijt vrijwilliger/koken)

grens binnen het vrijwilligerswerk, maar gaat uit van de

• De vrijwilliger kan ook de mantelzorger ondersteunen in

vitaliteit van de vrijwilliger. Er is wel een minimale leeftijd

de vorm van respijtzorg. (De mantelzorger gaat op va-

van 15 jaar afgesproken

kantie en de vrijwilliger gaat drie keer mee met de cliënt

• Het streven is een minimale inzet van 1 dagdeel per week
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Vrijwilligers zijn in de zorgorganisatie actief zo ook op de

boodschappen halen)
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Wat is de meerwaarde van de inzet van een vrijwilliger?

vraag een goed beeld te schetsen van wie je zoekt en voor

De nieuwe medewerker op de afdeling:

Vrijwilligers hebben het in het algemeen niet zo op verga-

• De factoren tijd en aandacht staan boven aan.

wie of voor welke taak.

Het is belangrijk dat de nieuwe medewerker tijd krijgt om

deren, het zijn echte doeners, en zij willen zich dan ook niet

kennis te maken, en om zich in te werken. Ook hier kun je

altijd verbinden aan een werkgroep met veel overleg. Maar

Je aanvraag heeft resultaat gehad er is een nieuwe vrijwil-

kijken: wie gaat welk deel vertellen. De medewerkers ver-

de ervaring van de vrijwilliger is in de werkgroep ook van

• Kwalificaties of passende competenties als het gaat om

liger. Het is ook voor de nieuwe vrijwilliger belangrijk dat er

tellen over de werkzaamheden op de afdeling, de cliënten

belang. Als een vrijwilliger wel mee wil denken maar niet

een specifieke wens of vraag bijvoorbeeld piano spelen,

tijd is voor de kennismaking, uitleg over de afdeling, de cli-

en over de taken van de nieuwe medewerker. Maar het deel

wil vergaderen, kan deze vrijwilliger misschien wel in het

koken, of groene vingers.

ënten en over de taak die de vrijwilliger uit gaat voeren. Ook

over de samenwerking met de vrijwilligers en de mantelzor-

thuispanel mee doen.

• Soms is het ook financieel aantrekkelijker om het door een

hier is het van belang om over en weer de verwachtingen

gers kan ook door vrijwilligers en of mantelzorgers worden

Het is goed om met een vaste regelmaat bijeenkomsten

vrijwilliger te laten doen. Het is prettig als er een vrijwil-

uit te spreken. Vertel ook vooral waarom jij het als mede-

gedaan. Hierbij vertellen zij over wat nu deze afdeling zo

te plannen, zodat de nieuwe informatie niet op de ach-

liger is dan kun je samen meer ondernemen. Met twee

werker of als collega-vrijwilliger leuk vindt om betrokken te

bijzonder maakt, waar zij goed in zijn en waar jij ze als me-

tergrond raakt. En dan lukt de borging van de kennis niet,

personen op de groep bereik je meer dan alleen. Er is dan

zijn bij deze afdeling.

dewerker dus ook altijd bij kunt betrekken. Spreek ook goed

waardoor je weer terug valt in het oude bekende.

wat meer continuïteit.

Kijk ook wie deze vrijwilliger het beste kan inwerken. Is dat

de verwachtingen over en weer uit.

• De vrijwilliger heeft meer tijd en kan dus ook langer aandacht geven aan de cliënt.

• De vrijwilliger heeft een andere positie dan de medewe-

de medewerker, is dat de mantelzorger of de ervaren vrijwil-

3.4 Tips:

ker hierdoor ontstaat er tussen de cliënt en de vrijwilliger

liger? Zorg dat er voor deze vrijwilliger altijd een aanspreek-

3.3 RISICO FACTOREN VOOR HET PROJECT

• Naambordjes met taak of rol daarbij.

makkelijk een vertrouwensband.

punt is op de afdeling.

Het Team van de Toekomst vormen is zeker een project

• Een medewerker voor de vrijwilligers en mantelzorgers

• De leeftijd van de vrijwilliger sluit soms ook beter aan bij
de leeftijd van de cliënt.

van een jaar op de afdeling waarbij intensieve begeleiding

15 CHECKLIST

per dag verantwoordelijk.

nodig is. Ook is het van belang dat de deelnemers zich

• Niet alleen de medeweker kan uitleg geven maar ook de

verbinden aan het project. De werkgroep-leden zijn de

vrijwilliger, of iemand die al bekend is vanuit het sociaal

‘kartrekkers’: zij gaan de kennis inbrengen op de afdeling en

netwerk van een andere bewoner.

Met elkaar ben je verantwoordelijk voor een goede intro-

daar uitproberen.

ductie en inwerkperiode van de nieuwe vrijwilliger. Iedere

De teamleider is de stimulerende persoon, zorgt steeds dat

nieuwe vrijwilliger heeft ook een proefperiode: neem ook

het onderwerp samenwerken op de agenda staat van het

• Een teamleider die gedurende het hele project blijft.

de tijd om dan met elkaar te evalueren.

teamoverleg. Het is wel mogelijk dat er tijdens het project

• De ervaren vrijwilliger werkt de nieuwe vrijwilliger in.

• Wat heb je tot nu toe ervaren?

nieuwe werkgroep leden bij komen. Het inpraten en het

• Start iedere werkgroep met daarin ook een mantelzorger/

• I s dit het vrijwilligerswerk dat bij je past?

meenemen in dat wat er al gebeurd is, is van belang.

• Maak kennis met de mensen die voor jou nieuw zijn op
een afdeling.

vrijwilliger.

•M
 is je nog informatie en of kennis?
• Wil je door gaan in deze taak?

Wisseling van de mantelzorger in de werkgroep kun je niet

•H
 eb je ook ideeën?

voorkomen, het is prettig dat de mantelzorger die stopt

16

INFORMATIE VAN DE AFDELING
VOOR EEN NIEUWE VRIJWILLIGER

vervangen wordt. De ervaring die de mantelzorger inbrengt
is belangrijk voor het project.

3.2.4 DE NIEUWE MEDEWERKER
Aanvraag voor een vrijwilliger:

De vacature/sollicitatie:

Voordat je een aanvraag voor een vrijwilliger gaat doen,

In de vacature vermelden dat je als medeweker open moet

vraag je dan eerst eens af: “Waarom wil ik deze vraag bij

staan voor samenwerking met mantelzorgers en vrijwil-

een vrijwilliger neer leggen? Is er geen mogelijkheid dat

ligers. Tijdens het sollicitatiegesprek kan dit onderwerp

iemand vanuit het sociale netwerk hier iets in kan beteke-

ook al besproken worden: “Hoe sta je daar tegen over, heb

nen? Waarom doe ik het niet als medewerker?”

je hier al ervaring mee? Zie je de mantelzorg ook als erva-

Als je hierna nog steeds uitkomt op een vrijwilliger, dan pas

ringsdeskundige? Heb je ervaring in het samenwerken met

is het goed om een aanvraag te doen. Probeer in de aan-

vrijwilligers?”
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“Als je een cliënt hebt met een specifieke interesse
(bijvoorbeeld treinen, postzegels) dan kun je voor
deze cliënt twee mensen inzetten, een is een hoogleraar op dit onderwerp en de tweede is een vrijwilliger. Beide mensen kunnen zich permitteren om
volledig los te gaan op een onderwerp.”
Prof. Dr.Lucas Meijs

BEGRIPPENLIJST

Netwerk en mantelzorg
Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een

Eigen regie

chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner,

Eigen regie betekent dat iemand zijn leven zelf bepaalt en

ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Een net-

zelf beslissingen neemt. Dit betekent niet dat iemand ook

werk omvat meer; dit is het geheel aan contacten rond een

alles zelf moet - kunnen - doen. Iemand die bijvoorbeeld

zorgvrager dat op enigerlei wijze kan bijdragen aan de zorg

zwaar gehandicapt is of oud, en zichzelf niet meer kan
aankleden, kan wel zelf beslissen wat hij aan wil, door wie
hij wordt aangekleed en hoelaat. Het gaat hier om het zelf
bepalen, niet om zelf doen.

BRON VERMELDING

Zelfredzaamheid

Boek: Hoe krijg ik ze mee van Annemarie Mars.

Zelfredzaamheid is het vermogen om zelf voorzieningen te

Wikipedia: Termen Normen en Waarden Kernkwaliteiten

treffen die deelname aan het normale maatschappelij-

Actiz: juridische aspecten

ke verkeer mogelijk maken. Het is wat anders dan eigen

Vilans Toolkid: Zorg beter met Vrijwilligers

verantwoordelijkheid en betekent ook niet dat iemand alles

MEZZO: SOFA model

zelf doet. Het gaat om wat iemand (nog) kan. Dit kan ook

Intervisie schatkist; Focus leren & ontwikkelen

inhouden dat iemand inziet dat het niet meer lukt en hulp

Training door Oosterveen en Boontje bewustwording &

kan vragen.

Ontwikkeling. www.boontje-oosterveen.nl
Artikel Strenger dan de wet: Expertise Centrum mantelzorg.
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1 DE WIFA SCAN
TEAM VAN DE TOEKOMST

ben echter een gezamenlijk doel: zo goed mogelijke zorgen

Instructie

Hoe ervaren vrijwilligers, mantelzorgers en beroepskrach-

voor, en bijdragen aan de kwaliteit van leven van de cliënt.

We vragen u aan te geven op welke aspecten u vindt dat er

Hoeveel verbetering is volgens u nodig op de volgende

ten op dit moment de samenwerking?

Om dit te bereiken is het van belang dat deze drie groepen

verbeteringen nodig zijn in de samenwerking tussen vrijwil-

aspecten van samenwerking tussen vrijwilligers, mantelzor-

Om dit in uw organisatie in beeld te brengen, te bespreken

elkaar weten te vinden en aanvullen. De vrijwilliger kan niet

ligers, mantelzorgers en beroepskrachten. Het gaat in deze

gers en beroepskrachten?

en te verbeteren, kunt u deze scan gebruiken.

zonder goede voorbereiding of informatie. De mantelzorger

scan om uw eigen oordeel over deze aspecten. Het invullen

(Kruis per aspect één antwoord aan. U kunt aan het einde

heeft te maken met individuele wensen en grenzen, en een

van de scan duurt ongeveer tien minuten.

van de scan een toelichting geven op uw antwoorden.)

Wat kunt u met deze scan

grote mate van persoonlijke betrokkenheid. De beroeps-

De scan biedt de mogelijkheid om op een snelle en effec-

kracht heeft niet altijd de mogelijkheid om de wensen van

Ik ben … (a.u.b. één van de onderstaande vakjes

tieve wijze te inventariseren hoe diverse betrokkenen uit

een cliënt uit te laten komen en signalen op te vangen. Als

aankruisen):

uw organisatie denken over de samenwerking in de zorg.

ze samenwerken, kunnen ze elkaar ondersteunen, bijstaan

Vrijwilliger

Vinden zij dat er verbetering nodig is op bepaalde pun-

en versterken.

Mantelzorger

ten? Zijn ze het daarmee met elkaar eens of denken ze

Beroepskracht : helpende / verzorgende / verpleegkundi-

er verschillend over? Het gaat in deze scan specifiek over

Waar draait het om bij de samenwerking?

samenwerking met iedereen die zorg of welzijnsactiviteiten

Uit onderzoek en contacten met organisaties hebben wij

uitvoeren op een afdeling of woongroep. Het gaat dus niet

vier aspecten gedestilleerd als het gaat om samenwerking

om restaurantvrijwilligers, chauffeurvrijwilligers etc.

tussen vrijwilligers, mantelzorgers en beroepskrachten, te
weten Waarderen, Informeren, Faciliteren en Afstemmen.

Samenwerken voor gemeenschappelijk doel

Tezamen vormen zij het WIFA-model, genoemd naar de

Vrijwilligers, mantelzorgers, en beroepskrachten hebben

eerste letters van de aspecten van samenwerking.

ge (zorgmedewerker)
Vindt u zelf dat er verbetering nodig is als het gaat om …

Geen verbe-

Enige verbe-

Veel verbete-

tering nodig

tering nodig

ring nodig

Aspecten van Waarderen
1

… elkaar kennen. Vrijwilligers, mantelzorgers en beroepskrachten
kennen elkaar als ze op dezelfde afdeling/plek werken.

ieder hun eigen taken en verantwoordelijkheden. Ze heb2

… contact maken. Vrijwilligers, mantelzorgers en beroepskrachten
begroeten elkaar en maken af en toe een praatje.

3

… belangstelling tonen voor werkzaamheden van vrijwilligers (bv.
vragen hoe het geweest is, kaartje sturen bij ziekte).

Aspecten van samenwerking tussen vrijwilligers,

Wat houdt het in?

mantelzorgers en beroepskrachten
Waarderen

Waardering en respect realiseren tussen vrijwilligers, mantelzorgers
en beroepskrachten

Informeren

Informeren van vrijwilligers, mantelzorgers over zaken met
betrekking tot cliënten, uitvoering van taken en organisatie

4

… uiten van waardering voor inzet (bv. bedankje, schouderklopje)

5

…belangstelling tonen voor het welzijn van de mantelzorger
( “Hoe is het met u, lukt het thuis allemaal nog ?” ).

6

… deelnemen van vrijwilligers aan afdelingsuitjes en feesten.

Aspecten van Informeren
7

… informeren welke beroepskrachten, mantelzorgers en vrijwilligers werkzaam/betrokken zijn op welke afdeling/woongroep, wat

Faciliteren

Faciliteren van randvoorwaarden, relevante kennis en toerusting van
vrijwilligers en mantelzorgers

Afstemmen

Afstemming tussen vrijwilligers, mantelzorgers en beroepskrachten
over zaken met betrekking tot cliënten en werkzaamheden

ze doen, en wanneer ze aanwezig zijn.
8

… informeren van vrijwilligers over het levensverhaal, wensen,
voorkeuren, hobby’s etc. van cliënten.

9

… informeren van vrijwilligers, mantelzorgers over zorgspecifieke
zaken van cliënten (bv. mobiliteit, eten en drinken en medicijnen).

10

… informeren van mantelzorgers, vrijwilligers over veranderingen
bij een cliënt (bv, ziektebeeld, verhuizing).

11

… informeren van mantelzorgers en vrijwilligers over hoe te
handelen bij problemen, en in geval van nood.

45 BIJLAGEN BIJ HANDLEIDING TEAM VAN DE TOEKOMST

46

2 TRAINING: DRAAIBOEK TRAINING
Vindt u zelf dat er verbetering nodig is als het gaat om …

Geen verbete- Enige verbete- Veel verbete-

DRAAIBOEK TRAINING TEAM VAN DE TOEKOMST

ring nodig

NB: tijden zijn globale richtlijnen; we spelen altijd in op wat

bespreken in tweetallen + plenair (facultatief:

zich voordoet en waar behoefte aan is. Zonodig passen we

lopen eerdere onderdelen erg uit dan laten we dit

het programma aan.

vervallen)

ring nodig

ring nodig

Aspecten van Faciliteren
12
13
14

15

… begeleiden van nieuwe vrijwilligers. Vrijwilligers krijgen een

Het eerste dagdeel staat zowel een uitgebreide kennisma-

inwerkprogramma op afdeling/woongroep.

king op het programma als een basis voor reflectie op eigen

... de mantelzorgers wordt wegwijs gemaakt binnen de afdeling

en andermans handelen en het geven van feedback op het

zodat zij zich thuis voelen.

programma.

… een vaste contactpersoon op afdeling/woongroep, die vrijwilli-

17.15	Afsluiting

en opmerkingen.

13.15

Aftrap:

normen en waarden, we gaan ons richten op het oefenen

… een vertrouwenspersoon in de organisatie waar vrijwilligers

- introductie trainers

met het geven van feedback en we maken concrete afspra-

terecht kunnen met problemen en klachten.

- toelichting doel van het trainingen (uitgebreid

ken rondom de thema’s die aandacht behoeven volgens de

… gebruikmaken van de specifieke kennis over de cliënt die de

kennismaken, motivatie en ervaringen uitwisse-

0-meting (WIFA-scan)

len, zicht krijgen op lastige kanten van samenwer-

mantelzorger al heeft.
… aanleren van vaardigheden. Vrijwilligers, mantelzorgers leren
(bv. hoe ze het beste kunnen tillen, rolstoelrijden, handelen bij

ken, instrumenten aangereikt krijgen om beter

2e dagdeel:

samen te werken)

13.15 	Terugblik op eerste bijeenkomst: vragen, opmer-

- korte terugkoppeling 0-meting (WIFA-scan)

slikproblemen of gedragsproblemen).
… een speciaal overdrachtsdocument of plek in het zorg(leef)

13.30

plan, waar vrijwilligers en mantelzorgers hun bevindingen kun-

Uitgebreide kennismaking:

kingen?
13.30

- voorstellen met naam + kwaliteit die begint met

nen noteren.

21

+ toelichting op tweede bijeenkomst

De tweede bijeenkomst gaan we aan de slag met ieders

17

20

16.45 	Afronding: hoe hebben jullie deze middag ervaren

1e dagdeel:

… de mantelzorger kent de EVV’er van de cliënt.

19

Invullen persoonlijke ‘gebruiksaanwijzing’ +

gers begeleidt, en bij wie vrijwilligers terecht kunnen met vragen

16

18

15.45

Bespreken WIFA-scan
- opvallende aandachtspunten

1e letter van je naam

- concrete afspraken

Aspecten van Afstemmen

- welke rol heb je hier

… vermelden van activiteiten en namen van vrijwilligers en man-

- motivatie

telzorgers in het zorgdossier.

- ervaringen (positief en negatief)

kaartspel zicht krijgen op individuele en collectieve

… afstemmen met vrijwilligers wat ze kunnen, willen en mogen

- verwachtingen

normen en waarden)

14.15	Normen en waardenspel (met behulp van dit

doen tijdens individuele activiteiten met cliënt (bv. toiletbezoek,
14.30

ondersteunen bij eten en drinken).
22

ABC-oefening (min of meer ludieke kennisma-

15.15

Pauze
Tel-oefening (ruimte geven, ruimte nemen)

… afstemmen met mantelzorgers wat ze kunnen, willen en mo-

kingoefening die ook zicht biedt op kwaliteiten en

gen doen tijdens individuele activiteiten met cliënt (bv. toiletbe-

valkuilen)

15.30

Pauze

15.45 	Handvaten voor het geven van feedback:

zoek, medicijnen delen, ondersteunen bij ADL, kleding wassen).
23

14.45

… afstemmen met vrijwilligers wat ze kunnen, willen en mogen

GEIN, NIVEA, ANNA, OMA, LSD

doen tijdens groepsactiviteiten met cliënten (bv. helpen met
15.00 	Terugblik op ABC-oefening + bruggetje naar het

eten, tillen, helpen bij toiletbezoek).
24

25

… luisteren naar en reageren op signalen van vrijwilligers, man-

kernkwadrantenmodel. Toelichting op dit model +

16.00	Oefenen met geven van feedback. Aan de hand van

telzorgers en beroepskrachten over cliënten of gang van zaken

enkele voorbeelden gezamenlijk uitwerken (NB dit

casussen uit de praktijk naar behoefte oefenen met

op afdeling.

model geeft het verband weer tussen kwaliteiten,

geven van feedback

… evalueren van afspraken over werkzaamheden en taakafbake-

valkuilen, allergieën en uitdagingen en is daarmee

ning tussen vrijwilligers, mantelzorgers en beroepskrachten.

een handig instrument bij het begrijpen van eigen

Als u hier iets wil toelichten, stellen wij dat zeer op prijs:

Evaluatie + toelichting op intervisiebijeenkomsten

17.15

Afsluiting

en andermans gedrag en daarmee bij het geven
van feedback)
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4 KERNKWADRANTENSPEL

3 OEFENING KENNISMAKEN
KENNISMAKINGSOEFENING

WAT ZIJN KERNKWADRANTEN?

Het kernkwadrantenmodel is door zijn eenvoud en ele-

Vragen:

Karaktereigenschappen zijn over het algemeen redelijk

gantie buitengewoon goed in praktijk te gebruiken. Ver-

1) Van wat voor soort muziek houd jij ?

stabiel.

velende eigenschappen kunnen duidelijk, maar niet direct

2) Wat is je favoriete vakantieland ?

Het is nu juist dit laatste aspect waar het kernkwadranten-

confronterend benoemd worden. Door ze in een ‘teveel

3) Hoe breng je het liefst je vrije tijd door ?

model van Daniël Ofman zich op richt. Veel eigenschappen

van het goede’ perspectief te plaatsen, wordt de ‘goede’ of

• Wat is je motivatie om mee te doen

4) Wat is je favoriete TV-programma ?

(‘kernkwaliteiten’) worden een ‘valkuil’ als je erin door-

‘goedbedoelde’ eigenschap zichtbaar. De uitdaging maakt

• Wat verwacht je van dit project

5) Wat doe je als je 5 miljoen euro wint ?

schiet. Ben je erg besluitvaardig, dan kun je in de ‘valkuil’

vervolgens het ‘verbeterpunt’ van de medewerker zichtbaar.

• Wil je al een ervaring delen

6) Wat is jouw kracht in het omgaan met anderen ?

trappen drammerig te worden. Of, als je doorschiet in

Dit model maakt gevoelige zaken in een team vrij neutraal

7) Wat is je valkuil ?

zelfverzekerdheid, kun je arrogant worden. Het zijn juist

bespreekbaar. Onderlinge irritaties zijn vrijwel altijd te

2.2 Kennismaking in de verdieping:

deze vervormingen van persoonlijke eigenschappen die,

benoemen als allergieën.

A-B-C oefening (Via deze oefening ga je ook al proeven aan

tot op zekere hoogte, wél aanpasbaar zijn. Door ze via het

Zo kan een bescheiden medewerker zich mateloos storen

kwaliteiten en valkuilen.

kernkwadranten-model in kaart te brengen word je je be-

aan een andere medewerker die zichzelf continu op de

wust van je eigen valkuilen.

borst klopt. Deze laatste medewerker moet iets minderen

We zien dat het model naast kernkwaliteiten (eigenschap-

waardoor zijn zelfbewustzijn zich weer op een gezonde

pen) en valkuilen (doorgeschoten eigenschappen), ook nog

manier manifesteert. Een eigenschap die juist weer de uit-

maar persoon C geeft de antwoorden voor B

twee andere elementen bevat.

daging vormt voor de bescheiden medewerker!

(B hoort dit wel toe, maar mag niets zeggen).

Deze kunnen we het best bespreken aan de hand van een

Nadat alle vragen door C beantwoord zijn, geeft B

voorbeeld:

de goede antwoorden – bij een verschil tussen de

Willem, met de kernkwaliteit ‘behulpzaamheid’, heeft als

twee antwoorden vraagt B waarom C dat dacht.

valkuil dus ‘bemoeizucht’. De uitdaging voor Willem is om

• Stel je voor aan de hand van je sleutelbos vertel over de
sleutels die er aan zitten of de sleutelhangers.
• Voorstellen met je naam en de kwaliteit die jij bezit die
begint met de eerste letter van je naam.

Spelregels :
-R
 onde 1: Persoon A stelt de vragen aan persoon B,

in bepaalde gevallen dingen los te laten. De vervorming van
- Ronde 2 : Hetzelfde, maar nu stelt B de vragen aan
C, en geeft A de antwoorden voor C.

de uitdaging ‘loslaten’, wordt de allergie genoemd. In dit
geval is ‘onverschilligheid’ de allergie van de behulpzame
Willem.

- Ronde 3 : Hetzelfde, maar C stelt de vragen aan A,
en B antwoordt.

TERUG NAAR HOOFDSTUK 1
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KAN OOK
5 GEBRUIKSAANWIJZING,
ALS HUISWERKOPDRACHT

Gebruiksaanwijzing van:

6 INTERVISIE METHODES
INTERVISIE MODELLEN:
De Clinic methode

• Mijn eigenaardigheden

Om alternatieven op het gebied van vaardigheden en interventies aan te reiken.

Als ik mezelf moet typeren, dan komen de volgende woorden het eerst bij me op:
Stap Beschrijving

Tijdsindicatie

(bv: hardwerkend / levensgenieter / gezellig / stipt / twijfelaar / prater / zorgzaam / koel / doener / planner / enthousiast /

1 Introductie situatie

5 min.

denker / praktisch / …)

Inbrenger geeft een korte toelichting op de situatie waarmee hij/zij wil oefenen en geeft aan waar
vooral de knelpunten zitten.

Anderen waarderen in mij dat ik … :

2 Demonstratie

10 min.

Door gebruik te maken van twee of meer stoelen demonstreert inbrenger het verloop van het (te verIk heb een hekel aan …

wachten of gevoerde) gesprek. In de ene stoel speelt inbrenger zichzelf, in de andere stoel(en) demonstreert hij/zij de reacties van zijn gesprekspartners. Door steeds van stoel te wisselen en de verschillende
rollen zo natuurlijk mogelijk uit te beelden krijgen de andere groepsleden een duidelijk beeld van het

Ik vind het vervelend als anderen mij …

gespreksverloop.
3 Alternatieven proberen

Anderen zeggen vaak tegen mij: “Wees niet zo… !”

20 min.

Als de gesprekssituatie en de knelpunten voldoende duidelijk zijn, neemt inbrenger blijvend de plaats
van de andere gesprekspartner(s) in. Hij/zij kruipt in diens huid en speelt de bijbehorende reacties. De
andere groepsleden krijgen nu gelegenheid om de rol van de inbrenger te spelen en te laten zien welke

Wat ik bij mezelf mis is …

alternatieve aanpakken zij zien. Verschillende groepsleden krijgen gelegenheid hun alternatief te demonstreren zodat een zo groot mogelijke variëteit ontstaat.
4 Waardering alternatieven

Ik vind het heel belangrijk dat anderen mij …

5 min.

Inbrenger geeft aan welke alternatieven hem/haar wel/niet aanspreken.
5 Uitproberen gekozen alternatief

10 min.

Inbrenger probeert het meest aansprekende alternatief uit waarbij een ander groepslid de tegenrol
• Gebruiksaanwijzing:
(Bedenk nu 5 zinnen over uzelf die u aan anderen kunt geven, zoals bv. “Als ik duidelijk ergens mee bezig ben, kom me dan
even niet storen”, “Ik houd van humor, maar wie kaatst kan de bal verwachten”, “Ik ben redelijk snel van begrip, dus vermoei
me niet met een lange uitleg”)

speelt. Eventueel kan het tegenspel worden versterkt.
6 Evaluatie

10 min.

Inbrenger evalueert de oefening. Groepsleden geven feedback op waargenomen gedrag en reacties.
Benodigde tijd 60 min.

1)
2)
3)
4)
5)

TERUG NAAR HOOFDSTUK 1
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7 FEEDBACK (HANDVATTEN FEEDBACK)
COMMUNICATIETIPS

Advies methode
Stap Beschrijving

Tijdsindicatie

1 De inbrenger formuleert praktijksituatie, met vraag of doel.

5 min.

2 De groep schrijft drie verhelderende vragen op. Naïeve vragen mogen, ook vragen naar wat de inbrenger 5 min.
al heeft gedaan rond het probleem. Geen vragen die al een toekomstige oplossing in zich bergen.
3 Drie rondes verhelderende vragen, of doorgaan met rondes tot de vragen zijn uitgeput.

10 min.

4 Ronde complimenten: waar ben je als adviseur het meest van onder de indruk, van de manier waarop

5 min.

de inbrenger tot nu toe met de situatie omgaat.
5 De groep reflecteert op de situatie; geeft input, advies etc. gericht op:

Laat OMA thuis!

15 min.

• wat gaat al goed

Oordelen, Meningen en Adviezen

• wat kun je verder uitbouwen van wat je al doet
• sterktes, hulpbronnen, kwaliteiten van de inbrenger
• al geconstateerde uitzonderingen op het probleem

Luisteren, Samenvatten, Doorvragen

• alternatieven
• metaforen, etc.
De inbrenger luistert, stelt eventueel verhelderende vragen.
6 De inbrenger vertelt wat hem/haar aanspreekt, en wat hij/zij er mee wil gaan doen.

10 min.

7 Korte evaluatie.

5 min.

Benodigde tijd 55 min.

gebruik LSD!

neem anna mee!
Altijd Navragen, Nooit Aannemen

Bron: Vannimwegen

smeer nivea!
Niet Invullen Voor Een Ander

wees een oen
Open, Eerlijk, Nieuwsgierig

TERUG NAAR HOOFDSTUK 1
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8 VERANDEREN EN LOSLATEN
VERANDEREN & LOSLATEN

als de veranderaar het echt meent.

Als zaken niet beïnvloedbaar en/of niet urgent zijn (loslaten

net zo heeft verbonden aan de verandering als de verande-

niet lukken, dan verwijs ik naar het artikel van februari

raar zelf. Als de opvolger wordt gezocht onder mensen die

2013 (“Hoe draag je een verandering uit waar je niet achter

als ‘niets doen’)

Als er belangen en emoties opspelen (loslaten als ‘luisteren

zich niet in verbinding, maar in ontkenning, weerstand of

staat?”).

Als veranderaars zeggen dat ze meer willen loslaten, bedoe-

en erkennen’)

zelfonderzoek bevinden, zal van volwaardig leiderschap aan

Er kunnen zich in een verandering ook omstandigheden

len ze vaak dat ze selectiever willen zijn waar ze zich over

De volgende situatie waarin de veranderaar moet loslaten

de verandering (nog) geen sprake kunnen zijn.

voordoen waarin het nodig is om tijdelijk te stoppen. Bij-

opwinden en wat ze willen veranderen. ‘Choose your battles’

is als er zich weerstand voordoet. Dat klinkt wellicht raar,

is het evidente devies om de werkdruk van de veranderaar,

en ik bedoel niet dat de veranderaar ‘deze mensen moet

Als de verandering onherstelbaar vastloopt (loslaten als

of er ‘een nachtje over te slapen’, als er gewacht moet

én de “veranderdruk” in de organisatie, binnen de perken te

loslaten’. Maar hij moet wel stoppen met sturen. Weer-

‘stoppen of wachten’)

worden op de inbreng van derden of als andere (nog meer

houden. Steven Covey maakt in dit kader een nuttig onder-

stand bestaat immers vooral uit belangen (‘dit wil ik niet’)

Loslaten is ook nodig als op enig moment onafwendbaar

urgente) veranderingen om voorrang vragen.

scheid tussen ‘de cirkel van betrokkenheid’ en ‘de cirkel van

en emoties (‘ik voel me boos, verdrietig, onzeker, angstig’

duidelijk wordt dat ‘het er niet inzit’. Stoppen ligt dan voor

invloed’: “Pro-actieve mensen richten zich vooral op hun

etc). Zowel belangen als emoties hebben de eigenschap dat

de hand; ofwel met de verandering, ofwel met de ander.

Als de verandering zonder de ander verder moet (loslaten

cirkel van invloed; ze spannen zich in voor zaken waar ze

ze zich niet door veranderaars weg laten sturen, noch door

Om met het eerste te beginnen: veranderaars kunnen dat

als ‘afscheid nemen’)

echt iets aan kunnen doen”. Het lastige is alleen dat er ook

hun logica, noch door een oordeel (‘moeten’), noch door een

onbespreekbaar vinden omdat dit (onterecht) kan worden

De veranderaar kan, zoals gezegd, ook de ander loslaten

binnen de eigen beïnvloedingssfeer vaak nog teveel moge-

appél op de reflectie van de ander (‘leren en ontdekken’),

uitgelegd als mislukken. En dus worden veranderingen die

als diegene ondanks alles niet in staat blijkt te zijn om de

lijke battles overblijven. Het is de vraag “Wat gaat er mis als

noch door de inspiratie, verleiding, waardering en bemid-

vastlopen niet stopgezet, maar verdwijnen ze geruisloos in

benodigde omslag te maken, én als de urgentie van de

ik hier niets doe?”, die de veranderaar dan als richtingaan-

deling (‘willen’). Emoties en belangen vragen vooraleerst de

de la. Naarmate de stapel in de la groeit, neemt de veran-

verandering zwaarder weegt dan de bijdrage van, en de

wijzer kan benutten. Voor de veranderingen die dan afval-

erkenning dat ze er mogen zijn. Soms is zelfs dat genoeg.

dermoeheid in de organisatie toe, omdat elk van die veran-

relatie met de ander. Zo’n besluit zal en mag niet licht geno-

len rest de acceptatie dat “het is zoals het is”.

De erkenning komt tot uitdrukking in het luisterend oor van

deringen mentaal aanwezig blijft als “unfinished business”

men worden. Het zou echter een beschadigende vorm van

een veranderaar die echt wil weten wat er bij de ander leeft.

en oud zeer.

loslaten zijn als de veranderaar de ander geen deelgenoot

voorbeeld als er de behoefte is om even op adem te komen

Als sturing van de veranderaar de ander belemmert

Als de veranderaar stopt met sturen in het gesprek dat zich

maakt van dat besluit en hem met het etiket ‘afgeschreven’

(loslaten als ‘vertrouwen geven’)

ontvouwt en gaat luisteren, zodat de emoties en belangen

in de stalling zet. De ander moet (elders) een nieuwe start

Als de ander geen enkele sturing nodig heeft om op eigen

op tafel kunnen worden gelegd, kan duidelijk worden wat

Veranderaars kunnen stoppen ook onbespreekbaar noe-

kracht de goede kant uit te bewegen, zal elke suggestie van

er echt aan de hand is. Vanuit constatering kan de verande-

men als het om een verandering gaat die van boven komt.

sturing vanuit de veranderaar door de ander worden opge-

raar de balans opmaken wat wijsheid is

Loslaten zou in die situatie inderdaad een vorm van hoog

vat als een motie van wantrouwen. Als de sturing al effect

kunnen maken.
Annemarie Mars, november 2013

spel zijn. In plaats van loslaten ligt het dus meer voor de

heeft, is het contraproductief. ‘Gras groeit niet door eraan

Als de verandering bij een andere veranderaar in betere

hand dat de veranderaar de problematische situatie naar

te trekken’, zeggen we dan. Het enige dat in die situatie

handen is (loslaten als ‘plaats maken’)

boven overtuigend voor het voetlicht te brengt. Mocht dat

resteert voor de veranderaar is erop te vertrouwen dat het

Loslaten kan ook worden ingezet ten gunste van andere ver-

goed komt.

anderaars. Dat roept wellicht de associatie op met ‘delegeren’, maar bij delegeren is sturing nog aanwezig in de vorm

Als het tijd is om de ander ook als mens te benaderen

van een opdracht- of taakomschrijving, resultaatsafspraken,

(loslaten als ‘elkaar ontmoeten’)

en ‘planning & control’. Dat is geen loslaten maar ‘moeten

Veranderaars die alleen maar bij de ander komen als ze wat

op afstand’. Er is wél sprake van loslaten als de veranderaar

van hem willen, zullen na enige tijd merken dat zijn ontvan-

afstand doet van zijn rol, omdat hij beseft dat de verande-

kelijkheid afneemt. De veranderaar geeft er immers blijk

ring bij een ander in betere handen is. Bijvoorbeeld omdat

van de ander alleen te zien als een middel om zijn doelen te

die andere veranderaar over meer bevoegdheden beschikt,

bereiken. Interactie waarin de ander niet wordt benaderd

omdat diegene meer het vertrouwen geniet van de mensen

als ‘de doelgroep’, maar tegemoet wordt getreden als mens

op wie de verandering gericht is, omdat hij minder deel is

en collega met geen ander doel dan elkaar te ontmoeten, is

van het probleem dat tot de verandering noodzaakte, of

een derde vorm van het (tijdelijk) afzien van sturing en be-

omdat hij over meer competenties beschikt. De verandering

ïnvloeding. Dat klinkt manipulatief maar het werkt alleen

zal bij de opvolger alleen in goede handen zijn als hij zich
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9 OVER ROLLEN EN GRENZEN
GRENZEN AAN ROLLEN

mantelzorger

Moeten
Verbinding door een beroep te doen op loyaliteit en plichtsbesef
Direcht leiderschap

Verbinding door het

loslaten

weten

kracht van informatie,
analyse en argumenten

Verbinding door het

stimuleren van
zelfreflectie

afzien van sturing en
Expertmatig leiderschap

beînvloeding

Coachend leiderschap

leren & ontdekken

Verbinding door de

zorgvrager

Verbinding door het honoreren en

professionele
zorgverlener

prikkelen van voorkeuren en belangen

vrijwilliger

Inspirerend, waarderend en bemiddelend leiderschap
De zorgdriehoek, een ‘samenspel met spelregels’

willen
1. Grenzen

ger. Wat wil iemand wel en niet doen? Denk hierbij aan

Grenzen kunnen heel verschillend zijn voor organisaties of

de persoonlijke verzorging of de frequentie waarmee

personen:

contact is tussen de (zorg-/hulp-)vraag en vrijwilliger.

a) Wettelijke grenzen: bv. de arbeidstijdenwet, ARBO en

c) Relationele grenzen: de manier waarop vrijwilligers,

Wet BIG. Vaak wordt trouwens ten onrechte aangevoerd

mantelzorgers, zorgvragers, formele zorgverleners met

dat wettelijke regels zorghandelingen in de weg staan.

elkaar omgaan.

Familieleden voeren deze handelingen uit onder eigen
verantwoordelijkheid, en als vrijwilligers in staat zijn

d) Functionele grenzen: de uit te voeren werkzaamheden,
de grenzen van de (vrijwilligers) organisaties.

bepaalde handelingen uit te voeren, mogen ze dit dan
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doen? Bepalend is wat iemand kan, en wie de verant-

Mantelzorger

woording heeft / neemt.

• Staat in relatie tot de cliënt

b) Persoonlijke grenzen: van de mantelzorger en vrijwilli-

• Is persoonlijk aansprakelijk / verantwoordelijk
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• Mag meehelpen, ook in de zorg- en huishoudelijke taken,

het risico van arbeidsverdringing. Daarbinnen maken orga-

grenzen. Vrijwilligers zelf kunnen het gevoel hebben ‘de

hun handelen. Ze zijn opgenomen in het BIG-register.

mits verantwoord en bekwaam binnen de normen van de

nisaties zelf keuzes in overleg met de diverse betrokkenen.

gaten in de zorg’ te moeten opvangen. Beroepskrachten

Er zijn vrijwilligers in de zorg die over een BIG-registratie

kwaliteitszorg

Verschillende soorten grenzen beschermen en beperken

vinden het lastig om zorgtaken over te dragen als ze bang

beschikken. Toch hebben de meeste zorgorganisaties liever

het vrijwilligerswerk in de zorg:

zijn voor hun baan. En cliënten of familieleden hebben

niet dat zij deze voorbehouden handelingen uitvoeren. Dat

er soms moeite mee als een vrijwilliger bepaalde taken

schept onduidelijkheid met vrijwilligers die dat niet kunnen

uitvoert, zoals de persoonlijke verzorging.

of mogen.

• Afspraken worden besproken vastgelegd in het zorgplan
en regelmatig geëvalueerd
• Afspraken komen tot stand in samenspraak tussen mantelzorger en EVV’er

a) Wettelijke en juridische grenzen:
• De wet stelt geen grenzen aan de taken van vrijwilligers-

• Hoe beter de contacten zijn met vrijwilligers, hoe groter

De Wet BIG verbiedt onbevoegden om ‘beroepsmatig’ voor-

werk. Wel aan kwaliteit en veiligheid van de uitvoering

hun bereidheid vaak is om (extra) taken op zich te nemen.

behouden handelingen ‘buiten noodzaak’ uit te voeren. De

Vrijwilliger

van de taken. Daarbij bepaalt niet de beloning of iemand

Tegelijkertijd kunnen vrijwilligers daardoor ook klem ko-

toevoeging ‘buiten noodzaak’ maakt dat in noodsituaties

• Staat in relatie tot de organisatie

voor een bepaalde taak ingezet wordt, maar of hij over

men te zitten. Ze durven niet of nauwelijks nee te zeggen

voorbehouden handelingen wel mogen worden uitgevoerd

• Valt onder verantwoordelijkheid van de organisatie

de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om die

en vragen teveel van zichzelf, waardoor ze overbelast

door onbevoegden; nood breekt wet. De beperking tot be-

• Vrijwilliger verricht zijn taak hoofzakelijk rondom de cliënt

taak uit te voeren.

kunnen raken.

roepsmatig handelen maakt het mogelijk dat een cliënt zelf

• De taak van de vrijwilliger is beschreven in een vrijwilligers- overeenkomst tussen de vrijwilliger en de organisatie

• Ver. zorgondernemers Actiz pleit er wel voor om de eisen

d) Leeftijdsgrenzen

voorbehouden handelingen kan uitvoeren. Een suikerpati-

• Vrijwilligers jonger dan 16 jaar mogen tussen 19.00 en

ënt kan dus zelf insuline spuiten zonder daarmee in strijd te

uit de Wet BIG te laten gelden voor de uitvoering van voor-

8.00 uur niet werken. Vrijwilligers van 16 of 17 jaar mogen

behouden handelingen. Deze handelingen mogen alleen

’s nachts tussen 23.00 en 06.00 uur niet werken.

handelen met de Wet BIG.

Grenzen aan vrijwilligerswerk

uitgevoerd worden door beroepskrachten. Dat is dan ook

Waar is de grens binnen de Atlant Zorggroep?

de grens die de meeste organisaties zelf hanteren. (zie

geweigerd of ontslagen worden, behalve als de organi-

Omdat de Wet BIG niet van toepassing is op mantelzorgers,

Zorgorganisaties zijn, door veranderingen in de AWBZ, be-

hieronder: “Strikte afbakening?”)

satie én de vrijwilliger ervoor hebben getekend dat hun

kunnen zij ook zonder opdracht van een arts voorbehouden

overeenkomst eindigt als de vrijwilliger een bepaalde

handelingen verrichten en hoeft de arts deze handeling

zuinigingen en door tekorten aan beroepskrachten, op zoek

• Op grond van leeftijd mogen vrijwilligers in de zorg niet

Belemmeringen voor mantelzorgers:

naar mogelijkheden om vrijwilligers anders of meer in te

b) Functionele grenzen

leeftijd bereikt, en deze leeftijd hoger is dan de pensioen-

niet te controleren.

zetten. De vrijwilliger van nu is vaak vaardiger en mondiger

Bij individuele ondersteuning worden de grenzen bepaald

gerechtigde leeftijd. Ook mag u in de vrijwilligersovereen-

Een mantelzorger kan dus bijvoorbeeld injecties geven

dan voorheen. Vaste regels en afspraken over grenzen wer-

door wat de cliënt nodig heeft en wat de vrijwilliger bereid

komst zetten dat die eindigt zodra de vrijwilliger bv. 75

aan degene die hij verzorgt, ondanks dat injecteren een

ken niet meer, zeker niet als ze van bovenaf opgelegd zijn.

is te doen en te leren. Als organisatie bent u er vooral bij

jaar wordt.

voorbehouden handeling is. Willen een volwassen cliënt

De kunst is om in de discussie over grenzen aan de inzet

betrokken om te matchen en te faciliteren.

van vrijwilligers beide behoeften samen te brengen, zonder

Als vrijwilligers betrokken zijn bij meer cliënten tegelijker-

leeftijdsgrens. Die lag veelal op 70 jaar, maar het is nu ook

of andere verpleegkundige handelingen uitvoert, dan kan

dat dit leidt tot gevoelens van angst voor aansprakelijkheid

tijd (collectieve ondersteuning) moet u als organisaties

mogelijk om vrijwilligers tot tenminste 80-jarige leeftijd

een indicatie worden afgegeven voor het aanleren daarvan.

(bij organisatie) of afschuiven van taken (bij vrijwilligers).

vooraf bedenken in welke situaties zij verzeild kunnen raken

te verzekeren. Er zijn ook Vrijwilligerspolisen die geen

Een mantelzorger leren verpleegkundige handelingen te

De notitie dat managers, beroepskrachten, vrijwilligers en

(risico-inventarisatie), en hen daarop voorbereiden. Meestal

leeftijdsgrens stellen.

verrichten en het begeleiden bij de uitvoering daarvan is

mantelzorgers het samen moeten doen en moeten willen

ligt de grens bij de zorgverlening bij voorbehouden han-

doen, moet stevig worden neergezet en verankerd.

delingen. Als organisatie bent u verantwoordelijk voor het

• Verzekeraars stellen in hun polis nogal eens een bepaalde

en een mantelzorger dat deze mantelzorger injecties geeft

onderdeel van de AWBZ-functie ‘Verpleging’. Het verplegen
2. Strikte afbakening

organiseren van de inzet en ondersteuning van vrijwilligers.

van een volwassene is overigens geen vorm van gebruikelijke zorg. Een mantelzorger die niet wil leren injecteren, kan

Wat wel, wat niet:

Vrijwilligers ondersteunen ook vaak de organisatie, zoals

a) Wet BIG:

dat dus weigeren, evenals de volwassen cliënt kan weigeren

Maar wat mogen vrijwilligers doen in de verblijfszorg en

bij recreatieve activiteiten of bij het beheer van een winkel.

Welke handelingen en werkzaamheden mogen vrijwil-

om geïnjecteerd te worden door de mantelzorger.

wat doen beroepskrachten? Juridisch zijn er geen beper-

Inventariseer welke taken vrijwilligers kunnen doen op dit

ligers uitvoeren in de zorg- en dienstverlening, en welke

kingen, organisaties bepalen dat zelf. Soms zijn grenzen

vlak. U kunt dan meer mogelijke talenten benutten van

behoren tot het domein van de beroepsmatige zorg? Die

Belemmeringen voor vrijwilligers:

strikt vastgesteld vanwege angst voor aansprakelijkheid.

vrijwilligers.

grens wordt meestal gelegd bij de uitvoering van zogehe-

De beperking tot beroepsmatig handelen houdt in dat de

ten voorbehouden handelingen, die vallen onder de wet

Wet BIG niet van toepassing is op vrijwilligers; zij verrichten

Soms zijn ze juist rekbaar, omdat organisaties vrijwilligers
meer willen inzetten. Voorop staat dat de organisatie altijd

c) Persoonlijke en relationele grenzen

BIG. Iemand die dit soort handelingen uitvoert, moet over

hun werkzaamheden immers niet beroepsmatig. De zorg-

verantwoordelijk is voor de veiligheid van de cliënten en de

• Vrijwilligers zelf, beroepskrachten, managers en ook

de benodigde kennis en ervaring beschikken (bevoegd-be-

vuldigheidseisen die voor beroepskrachten gelden, gelden

kwaam). De uitvoerders zijn zelf ook verantwoordelijk voor

derhalve niet voor hen. Wanneer vrijwilligers werkzaam zijn

kwaliteit van de dienstverlening. Ook moet er oog zijn voor
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cliënten en familieleden stellen zelf bewust of onbewust
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voor een zorgaanbieder, die wel beroepsmatig handelt, ligt

Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VVT). De IGZ ( Inspec-

Ze worden daarom ook wel aangeduid met de benaming

lificaties, kennis en vaardigheden beschikt als een beroeps-

het voor de hand dat zij, wanneer zij voorbehouden hande-

tie Gezondheidszorg) houdt toezicht op de naleving van de

‘Vrijwillige inzet’. Het verschil is dat ‘officiële’ vrijwilligers bij

kracht, kan dezelfde taken verrichten als een beroepskracht.

lingen verrichten, daarbij aan dezelfde zorgvuldigheidseisen

KZ en beoordeelt derhalve of een zorgaanbieder in concreto

aanvang van hun werkzaamheden geen persoonlijke relatie

behoren te voldoen als beroepskrachten.

verantwoorde zorg levert.

hebben met de cliënt en werkzaam zijn vanuit een organi-

Mantelzorgers of vrijwilligers

Ook buiten zorgorganisaties is dat het geval. De brochure

Het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg VVT geeft een

satie. Via de organisatie komen ze in contact met de cliënt.

Ook in het model Zorgleefplan komen beide onderwerpen

‘Onder voorbehoud’ vermeldt hierover: ‘Het komt voor dat

algemene schets van de verhouding tussen professionals

De organisatie is dan ook aansprakelijk voor hun doen en

aan de orde. Het zorgleefplan onderscheidt vier levensdo-

vrijwilligers met grote regelmaat bepaalde voorbehouden

en mantelzorgers: “Indien de cliënt het wenst, wordt de

laten.

meinen. Per levensdomein wordt besproken wat de zorg-

handelingen uitvoeren. Zo geven bijvoorbeeld vrijwilligers

mantelzorg

van het Rode Kruis tijdens vakanties subcutane injecties

nadrukkelijk betrokken in het zorgproces. De zorgaanbieder

Belemmeringen voor mantelzorgers

Hulp bij het eten en bij de toiletgang vallen onder ‘levens-

aan patiënten. In dergelijke gevallen is het aan te bevelen

vraagt de cliënt en de mantelzorgers naar de gewenste en

Opvallend is dat noch in het Besluit VWS (Beleidsbrief infor-

domein 4’: “Lichamelijk welbevinden en gezondheid”. Het

om de wettelijke regels met betrekking tot het geven en

mogelijke hulp van mantelzorgers. De zorgverlener stemt

mele inzet), noch in de toelichting daarbij, enige aandacht

zorgleefplan noemt tal van vragen op dit terrein die met de

uitvoeren van opdrachten, zoals het vaststellen van de be-

de professionele zorg hierop af. De zorgverleners leggen alle

wordt besteed aan mantelzorg. De rol van familie bij de

cliënt besproken horen te worden. Ook de familie/naaste

kwaamheid, in acht te nemen.

afspraken met cliënt en mantelzorg vast in het zorgleefplan”.

zorgverlening blijft geheel buiten beschouwing. Nu de zorg-

van de cliënt wordt bij het zorgleefplan betrokken. Aan hen

aanbieder de bevoegdheid heeft het zorgplan eenzijdig vast

worden bijvoorbeeld de volgende vragen gesteld: “Helpt

Aan de andere kant kunnen organisaties juist ook de gele-

aanbieder voor de cliënt kan betekenen.

genheid aangrijpen om bepaalde werkzaamheden die door

Deze wet is niet van toepassing op mantelzorg. De wet be-

te stellen, en dus te bepalen welke zorg hij de cliënt biedt,

u bij eten en drinken geven? Hoe gaat dat, en kan dat zo

een vrijwilliger worden uitgevoerd als norm te hanteren en

perkt de werkzaamheden van mantelzorgers dan ook niet.

lijkt het ook aan hem te zijn om te beoordelen of mantel-

doorgaan?”

deze in het vervolg door alle vrijwilligers te (willen) laten

Het Kwaliteitskader houdt uitdrukkelijk rekening met voort-

zorg al dan niet verleend kan worden. Het is echter de vraag

Hierbij wordt vermeld: “Indien nodig: instructie of hulp

uitvoeren. Dit wordt dikwijls ingegeven door de behoefte

zetting van de mantelzorg na opneming in een instelling en

of dit wenselijk is. Voor het verlenen van zorg waarmee de

aanbieden (met name bij slik/kauwproblemen)”. Vragen

van organisaties om de zorg beheersbaar en overzichtelijk

waardeert dit als positief.

cliënt niet instemt, geeft dit besluit geen basis. Ook al stelt

met dezelfde strekking worden ook gesteld met betrek-

te houden. Ook de behoefte knelpunten in de zorgverlening

Mantelzorgers zijn vaak familie van de cliënt. Omgekeerd

de zorgaanbieder eenzijdig het zorgplan vast, als de cliënt

king tot de lichamelijke verzorging (waaronder hulp bij de

op te lossen kan een rol spelen. Bij verzorgenden leidt dat

hoeven niet alle familieleden mantelzorgers te zijn. Het

bepaalde zorg niet (of niet alleen) van de zorgaanbieder wil

toiletgang).

mogelijk tot de angst voor arbeidsverdringing. Bij vrijwil-

verschil zit in de mate en intensiteit van de ondersteuning

ontvangen, dan kan die zorg niet (of niet uitsluitend) door

ligers bestaat de angst dat ze te veel taken in hun schoe-

die wordt verleend. Sommige familieleden zitten, net als

de zorgaanbieder verleend worden. De regelgeving over het

Voorbeelden van vrijwilligersactiviteiten:

nen geschoven krijgen, en dat ze te weinig instructies en

buren en vrienden, vaak meer in de ‘tweede lijn’. Ze bieden

zorgplan levert dus geen belemmering op voor de inzet van

Individuele activiteiten: Bezoeken van bewoners, vervoer

begeleiding krijgen om hun werkzaamheden naar behoren

ondersteuning op verzoek en kunnen over het algemeen

mantelzorgers.

verzorgen, uitstapjes maken, financiën regelen, etc.

te kunnen uitvoeren.

makkelijker weigeren dan mantelzorgers. Ze zijn ook vaak

Collectieve ondersteuning: bv. gastvrouw/gastheerschap op

letterlijk meer op afstand.

Belemmeringen voor vrijwilligers

afdeling of woongroep, meehelpen met recreatieve activi-

b) Kwaliteitswet Zorginstellingen (KZ)

In deze notitie hebben we het veelal over mantelzorgers en

Zolang de zorgaanbieder aan zijn plicht om verantwoor-

teiten, meegaan met uitstapjes.

In de Kwaliteitswet Zorginstellingen wordt bepaald dat een

familieleden. Daar bedoelen we dan ook andere bekenden

de zorg te leveren voldoet, kan hij zelf bepalen voor welke

Facilitaire ondersteuning: Meehelpen in restaurant of grand

zorgaanbieder verantwoorde zorg moet aanbieden. Wat dat

uit het sociale netwerk van de cliënt mee.

taken hij vrijwilligers inzet. Iedere taak kan in theorie door

café, maaltijden rondbrengen, beheer van de winkel of

is, beschrijft de wet in algemene termen:

Familieleden, buren en vrienden maken deel uit van het

een vrijwilliger gedaan worden. Bepalend voor de vraag of

bibliotheek, receptie bemensen e.d.

“Zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doel-

sociale netwerk van een cliënt.

iemand voor een bepaalde taak kan worden inzet, is niet of

Collectieve belangenbehartiging en inspraak: bv. lid van

matig en patiëntgericht wordt verleend en die is afgestemd

Voor het sociale netwerk hanteren we de volgende defi-

hij daarvoor betaald wordt, maar of hij over de kennis en

vrijwilligersraad, of cliëntenraad

op de reële behoefte van de patiënt”.

nitie: “Het sociale netwerk is een verzamelnaam voor een

vaardigheden beschikt die nodig zijn om die taak verant-

De concretisering van wat verantwoorde zorg inhoudt,

netwerk van betekenisvolle mensen (familieleden, buren,

woord uit te voeren. Een vrijwilliger die over dezelfde kwa-

laat de wetgever over aan de zorgaanbieder. Wel moet hij

vrienden, collega’s, kennissen) dat functioneert als onder-

daarbij de resultaten betrekken van overleg tussen zorg-

steuningsbron voor het eigen welzijn en welbehagen.” De

aanbieders, zorgverzekeraars en cliëntenorganisaties. De

ondersteuning kan zowel emotioneel als praktisch zijn.

KZ richt zich dus tot zorgaanbieders. Wat verantwoorde

Bekenden uit het sociale netwerk hebben met vrijwilligers

zorg in de ouderenzorg inhoudt, heeft ‘het veld’ beschreven

gemeen dat ze zich voor hun naaste en medemens inzetten

in het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg voor de sector

zonder dat daar een geldelijke beloning tegenover staat.
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10 VOORBEELDVRAGEN ROLLEN EN GRENZEN

11 “STRENGER DAN DE WET – VOORBEELDEN”

OEFENING ROLLEN EN GRENZEN

STRENGER DAN DE WET? DEZE HANDELINGEN MOGEN

dit toestaan?

MANTELZORGERS EN VRIJWILLIGERS DOEN
Opdracht:

Met cliënt samen naar een optreden van een koor?

Met gelijk gestemde: in de groep praten over grenzen van

Wie kunnen dit doen?

inzet en verantwoordelijkheden van je eigen handelen.

Zijn er grenzen?

Waar ligt de grens?

Wat heeft de ander nodig om dit te kunnen doen?

Wat zegt de wet?
26 juli 2016

Ja het mag, zegt de wet. Mantelzorgers vallen niet onder
wet BIG, dus mogen zij voorbehouden handelingen uitvoe-

Wat mogen mantelzorgers en vrijwilligers wel en niet doen

ren. Als zorgorganisatie ben je hiervoor niet aansprakelijk.

in de zorg en wie is waarvoor verantwoordelijk? Zijn sommi-

Zorgprofessionals vallen wel onder de wet BIG, zij mogen

Cliënt prikken op suiker?

ge organisaties misschien strenger dan de wet voorschrijft?

alleen voorbehouden handelingen uitvoeren als zij bevoegd

Groepjes waarin de drie rollen voor komen:

Wie kunnen dit doen?

Met drie voorbeelden laten we zien dat er veel mag en

en bekwaam zijn.

Medewerker, mantelzorg, vrijwilliger.

Zijn er grenzen?

vooral dat gezond verstand en overleg belangrijk zijn.

Ga nu met elkaar eens kijken welke taak je bij wie zou neer

Wat heeft de ander nodig om dit te kunnen doen?

Hoe kijk je naar de andere twee rollen?

leggen. En waarom.

Overwegingen
De taart voor oma

Ook hier komt het aan op het nemen van een afgewogen

Met cliënt samen naar controle in het ziekenhuis?

Een kleinzoon heeft een taart voor zijn oma gebakken om-

besluit. Als het erop lijkt dat de man geen idee heeft wat

Wie kunnen dit doen?

dat ze jarig is. De overige bewoners op haar afdeling mogen

hij doet, dan is het terecht om je af te vragen of het ver-

Ondersteunen van cliënten bij de maaltijd

Zijn er grenzen?

ook een stukje, zegt de kleinzoon gul. De medewerker twij-

standig is. Maar dat is iets anders dan aansprakelijk zijn.

Wie kunnen dit doen?

Wat heeft de ander nodig om dit te kunnen doen?

felt. Ze weet niet of dat een goed idee is.

Als in de thuissituatie de handeling door een mantelzorger

En kan dat ook?

Zijn er grenzen?
Wat heeft de ander nodig om dit wel te kunnen?

wordt verricht, is er geen reden om dat in de instelling niet
De was van de cliënt doen?

Wat zegt de wet?

te doen. Samenwerking is ook hier het beste. Mantelzorger

Wie kunnen dit doen?

Nergens in de wet staat dat dit verboden is. Als organisatie

en beroepskracht kunnen van elkaar leren. Praat erover met

Cliënt uitkleden en naar bed begeleiden?

Zijn er grenzen?

heb je de plicht maaltijden te bereiden die veilig zijn. Maar

elkaar.

Wie kunnen dit doen?

Wat heeft de ander nodig om dit te kunnen doen?

voor meegebrachte waar gelden geen wettelijke regels.

Zijn er grenzen?

Zorgorganisaties die het verbieden, zijn dus strenger dan de

De vrijwilliger en slikproblemen van de cliënt

Wat heeft de ander nodig om dit te kunnen doen?

wet.

Een beroepskracht helpt een cliënt met eten omdat zij
slikproblemen heeft. Het broodje is gesmeerd, de stukjes

Overwegingen

gesneden, maar de medewerker wordt opgepiept. “Neem jij

In deze situatie is het vooral belangrijk om het gezond

even over?” vraagt zij aan de vrijwilliger die ook aan tafel zit.

verstand te gebruiken. Wie zijn de cliënten? En wat zit er in

De vrijwilliger vindt dat geen probleem, zij geeft zelfs aan

de taart? Net als oudere mensen als zij ergens op visite zijn

dat zij de cliënt de stukjes brood wel in de mond kan geven.

een stukje taart eten, kunnen ze dat ook in een zorgorga-

Mag dit?

nisatie. Maar het gezonde verstand kan ook betekenen dat
je voor een bepaalde groep cliënten zegt: we doen het niet.

Wat zegt de wet?

Bijvoorbeeld voor mensen die somatisch zeer kwetsbare

De positie van de vrijwilliger is een andere dan die van

zijn. Kortom: neem een acceptabel risico en overweeg dat

de mantelzorger. De vrijwilliger werkt in opdracht van

zorgvuldig.   

de zorgorganisatie en is dus gehouden aan de regels van
de zorgorganisatie. De zorgorganisatie is formeel verant-
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De voorbehouden handeling

woordelijk voor de werkzaamheden van de vrijwilliger. Dat

Mevrouw Hermans verblijft in een verpleeghuis, maar gaat

betekent echter niet dat een vrijwilliger een cliënt met

vandaag een dagje uit met haar man. De verpleegkundige

slikproblemen niet zou mogen helpen. Dat bepaalt de

komt binnen om mevrouw te prikken in verband met haar

zorgorganisatie. Zo zijn er zorgorganisaties die cursussen

diabetes. De man zegt: “Dat doe ik wel joh, komt goed, ik

‘slikproblemen’ geven, ook voor vrijwilligers.

heb dat vroeger zo vaak gedaan.” Moet de verpleegkundige
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12 MANTELZORGBELEID
Overwegingen

MANTELZORG BIJ ATLANT ZORGGROEP

doen, zo lang mogelijk op eigen kracht en met hulp van

Een vrijwilliger moet goed ingewerkt worden. Zeker waar

Vrijwilligers werken in opdracht van de organisatie. Dan is

het gaat om situaties met meer risico voor de cliënt. Dat is

de organisatie aansprakelijk. Als de zorgorganisatie zegt dat

1. Atlant’s visie en beleid op werken met mantelzorgers

dig is dat Atlant hen zorg gaat bieden, wordt de zorg van

essentieel voor cliënten, maar ook voor vrijwilligers. Nie-

iets niet mag, dan mag het niet. Maar als er geen wettelijke

De cliënt, mantelzorger, vrijwilligers en beroepskrachten

mantelzorgers, indien gewenst en mogelijk, voortgezet.

mand zit te wachten op een situatie dat het mis gaat. Maar

basis voor is, zijn organisaties dus strenger dan de wet. Er

leveren ieders hun aandeel in de zorg. In de thuissituatie

• Aansluiting: een goede aansluiting tussen mantelzorger

in de wet staat niet dat het niet mag. Als een vrijwilliger

kan dus ook een andere keuze gemaakt worden. Door angst

begint de zorg voor de zorgvrager. De zorg wordt dan gele-

en de medewerkers van Atlant is in het belang van alle

met goed gevolg een cursus ‘slikproblemen’ heeft afgerond,

voor imagoproblemen schieten veel organisaties in een

verd door de mantelzorger en het eigen netwerk. Beroeps-

partijen, niet in de laatste plaats van de mantelzorger

dan is er geen beletsel om zo’n vrijwilliger in te zetten.

kramp. Dat is niet bevorderlijk voor de kwaliteit van leven

krachten vullen deze zorg aan daar waar dit nodig is. Als

zelf, wiens betrokkenheid niet van het ene op het andere

Beoordeel altijd of de vrijwilliger het goed doet, zeker in

van cliënten.

een cliënt naar een zorginstelling verhuist dan verandert

moment mag ophouden.

het begin. Het moet, net als in de voorgaande voorbeelden,

Belangrijk is om met elkaar de discussie te blijven aangaan

deze verhouding. Beroepskrachten leveren dan het me-

verantwoord zijn.

of de kwaliteit van leven is gediend met alle regels die we

rendeel van de zorg, waar mogelijk in samenwerking met

van een indicatie voor AWBZ-zorg houdt het CIZ rekening

onszelf opleggen zonder dat er een wettelijke basis voor

mantelzorgers en vrijwilligers.

met hulp van mantelzorgers. In het geval van zorg bij

informele zorg, mee in onze maatschappij. Als het dan no-

• Indicatie houdt rekening met mantelzorg: bij het stellen

Verschillen mantelzorgers en vrijwilligers

is. Wat willen we onze cliënten bieden? En hoe realiseer je

Wat zijn nou de verschillen tussen vrijwilligers en mantel-

kwaliteit? Dat kan door cursussen te geven en meekijken

Binnen Atlant is ervoor gekozen op een professionele

maken over wat iemand zelf wil blijven doen, wat hij wil

zorgers, waar het de wet betreft? Mantelzorgers zijn zelf

met wat vrijwilligers doen. Wat moet de vrijwilliger kun-

manier om te gaan met mantelzorgers, aangezien zij een

dat een mantelzorger voor hem blijft doen en wat hij over

aansprakelijk. Ook binnen de zorgorganisatie. De toezicht-

nen? Wat heeft hij nodig? Voor mantelzorgers geldt hetzelf-

belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de zorg- en zorg

wil laten aan professionals; het principe ‘mantelzorg hoeft

houdende rol van de zorgorganisatie betekent niet van te

de. Ook: maak een inschatting per situatie. Is het verant-

gerelateerde activiteiten binnen Atlant. Mantelzorgers

niet, mag wel’.

voren beoordelen of hij het kan, maar in de samenwerking

woord voor deze cliënt? Want uiteindelijk draait het om een

worden naast de betaalde medewerkers en vrijwilligers

met de mantelzorger inschatten of iemand de zorghande-

zo prettig mogelijke situatie voor de cliënt.

gezien als partners in de zorgverlening. Dat beleid is in no-

hulpbehoevende, mantelzorger, vrijwilliger en zorgaan-

ling kan doen. Ook belangrijk: de kennis en ervaring van de

vember 2010 vastgelegd. VWS heeft eind maart 2012 haar

bieder op maat te maken, is het zorgplan. Dit zorgplan

mantelzorger: benut die en werk samen.

beleid nadrukkelijker geformuleerd en aangescherpt. In het

is gebaseerd op een bespreking met de persoon die hulp

samenspel tussen zorgorganisatie, cliënt en diens man-

nodig heeft, waarin diens wensen, mogelijkheden en

telzorger stuurt de cliënt. Wat thuis werd gedaan moet in

beperkingen het uitgangspunt vormen.

Atlant kunnen de cliënt en de zorgaanbieder afspraken

• Zorgplan centraal: het instrument om afspraken tussen

principe ook in een zorgsetting kunnen. Actiz, de landelijke
zorgkoepel sluit zich aan bij dit beleid.

2. Over mantelzorgers bij Atlant

Op basis van dit landelijke beleid heeft Atlant haar beleid

2.1 Wanneer is iemand een mantelzorger bij Atlant?

verder aangescherpt. Atlant kent onderstaande beleidsuit-

Mantelzorgers zijn familieleden, vrienden, buren, kennissen

gangspunten ten aanzien van mantelzorgers:

van een bewoner die op een actieve manier een bijdrage
willen en kunnen leveren in de zorg aan een bewoner. Een

• Sturing door cliënt: iemand die hulp nodig heeft, geeft bij

actieve bijdrage wil zeggen dat men regelmatig bij een

Atlant zelf sturing geeft aan de contacten met mantelzor-

bewoner op bezoek komt met als doel bij te dragen aan

gers en moet zowel thuis als in een instelling geholpen

behoeften of wensen van die bewoner. Deze behoeften

kunnen worden door mantelzorgers.

kunnen variëren van sociale steun tot hulp en ondersteu-

• De mantelzorger bepaalt: Atlant zal deze wensen respec-

ning bij de zorg. De term Mantelzorg is landelijk erkend,

teren. De mantelzorger mag zelf bepalen wat hij echt kan

maar niet iedereen herkend zich in deze term. Wij spreken

opbrengen en waarvoor hij ondersteuning behoeft. Ook

daarom ook wel over het sociale netwerk rondom de cliënt.

de mantelzorger heeft immers recht op de regie over het
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eigen leven en dus ook in de zorgrelatie met de hulpbe-

2.2 Het verschil tussen een “eerste contactpersoon” en een

hoevende.

mantelzorger

• Met hulp van informele zorg: mensen met een beperking

Bij opname in een locatie van Atlant zal gevraagd worden
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wie eerste contactpersoon is van de bewoner. De eerste

2.5 Mantelzorg binnen Atlant is vrijwillig

3.2 Psychosociale ondersteuning

ging. Indien nodig zal de medewerker de mantelzorger(s)

contactpersoon is voor de medewerkers het aanspreekpunt

Mantelzorg geven kan veel tijd en inspanning kosten. Fami-

Verzorgenden moeten oog en oor hebben voor wat er bij de

daarbij begeleiden

over allerlei zaken met betrekking tot de bewoner, bijvoor-

lieleden en vrienden zijn niet altijd in staat om mantelzorg

mantelzorger speelt. Dat geldt niet alleen voor de opname

beeld op het gebied van de zorg. De eerste contactpersoon

te geven. Bijvoorbeeld omdat zij ver weg wonen of door ei-

maar ook daarna. Familie moet in gesprek met mede-

mee te eten. Vooral bij bewoners voor wie eten en drinken

hoeft geen mantelzorger te zijn. Bijvoorbeeld wanneer

gen werkzaamheden weinig tijd hebben. Daarom verwacht

werkers opmerkingen / gevoelens kwijt of advies kunnen

moeilijk is geworden, vergroot gezelschap de eetlust. De

de eerste contactpersoon niet regelmatig op bezoek kan

Atlant van familieleden en/of vrienden alleen mantelzorg

vragen. De medewerker let op signalen van overbelasting

mantelzorger kan de bewoner ook helpen bij het invullen

komen of niet in staat is om op een actieve manier een

als zij dat kunnen en willen geven.

bij de mantelzorgers en heeft oog voor de draaglast en de

van de menulijst, hij/zij weet waarschijnlijk goed wat de

draagkracht van de mantelzorger.

bewoner graag eet

bijdrage te leveren aan de zorg.
3. Ondersteuning van mantelzorgers

- Mantelzorgers kunnen ook helpen door met de bewoner

- Mantelzorgers kunnen door hun bezoek aan de bewoner

2.3 Waarom mantelzorg zo belangrijk is

Het geven van mantelzorg kan soms zwaar zijn. Vaak willen

3.3 Praktische ondersteuning

en/of het mee uit nemen van de bewoner, een belangrijke

Bij Atlant krijgen bewoners op een professionele manier

mantelzorgers dit niet erkennen en lopen de kans over-

Er is informatie over mantelzorg beschikbaar. Daarbij gaat

bijdrage leveren aan het welbevinden van de bewoner.

zorg. Mantelzorgers maken deel uit van het dagelijkse leven

belast te raken met alle gevolgen, voor de mantelzorger

het om Atlant informatie en om algemene informatie over

van de bewoner. Vaak kennen zij de bewoner langer en

zelf maar ook voor de bewoner. Daarom is het van belang

mantelzorg (Steunpunt Mantelzorg Apeldoorn, mantelzorg-

beter, hebben een sterke band en weten waar de bewoner

dat de mantelzorgers een vast aanspreekpunt hebben bij

gids etc.)

behoefte aan heeft. Bovendien kunnen mantelzorgers, net

Atlant, waar men terecht kan met vragen, waar de mantel-

als in het dagelijkse leven samen met de bewoner initiatie-

zorger zijn/haar verhaal kwijt kan en waar de mantelzor-

3.4 Themabijeenkomsten

ven nemen, bijvoorbeeld om met de bewoner mee te eten,

ger informatie kan krijgen over alles wat met mantelzorg

Atlant organiseert een aantal keer per jaar gespreksgroe-

informeren over gewoonten en waarden van de bewoner,

te gaan wandelen, boodschappen te doen, familiebezoek

te maken heeft. De EVV-er kan deze rol vervullen. Iedere

pen en familieavonden voor mantelzorgers. Tijdens deze

als deze daar zelf niet meer voldoende toe in staat is. Door

etc.

locatie heeft een mantelzorgspecialist waar de EVV er ook

bijeenkomsten kan de mantelzorger informatie krijgen over

deze informatie kunnen medewerkers hun zorg beter la-

ondersteuning van kan krijgen. De mantelzorgspecialist

bijvoorbeeld een bepaald ziektebeeld. Daarnaast zijn deze

ten aansluiten bij de individuele situatie van een bewoner.

2.4 Het partnerschap

krijgt kennis door intervisie vanuit de werkgroep Mantel-

bijeenkomsten ook bedoeld om eigen ervaringen te kunnen

Wanneer we spreken van mantelzorg, is het ook van belang

zorgbeleid en door contact met collega mantelzorg speci-

delen met andere mantelzorgers. Bij de organisatie kan

dat er een goede relatie is tussen de medewerkers en de

alisten. Ook bestaat de mogelijkheid om mantelzorgers

gebruik worden gemaakt van externe deskundigen op het

familie/mantelzorger. Op die manier kan een partnerschap

met vragen door te verwijzen naar de KAP het mantelzorg-

terrein van mantelzorg of specifieke ziekte beelden.

in de zorg ontstaan. Beiden streven vanuit hun eigen in-

steunpunt in Apeldoorn. De Kap ondersteunt Atlant bij het

valshoek naar een goede verzorging van de bewoner/cliënt.

implementeren van het mantelzorgbeleid.

Door samenwerking kan beter tegemoet worden gekomen

- Mantelzorger kan ondersteunen bij activiteiten op de
afdeling of in de locatie.
- Mantelzorger kan koken op de afdeling en of ondersteunen bij het koken.
- Mantelzorgers kunnen de medewerkers van de bewoner

4.2 Werkwijze op hoofdlijnen
Het eerste contact
Na opname van een nieuwe bewoner krijgt de eerste

3.5 Mantelzorg trefpunt

contactpersoon informatie over mantelzorgmogelijkheden

Atlant faciliteert door de inzet van de ontmoetingspunten

bij Atlant. De Evv-er neemt vervolgens contact op met de

aan de behoeften en wensen van de bewoners. Om een

3.1 Informatieve ondersteuning

het Mantelzorg trefpunt locatie Koningin Wilhelmina. Man-

eerste contactpersoon van die bewoner. Samen met die

goed partnerschap in de zorg tot stand te krijgen tussen

Uit onderzoek is gebleken dat familie/mantelzorgers be-

telzorgers uit de wijk kunnen elkaar hier ontmoeten maar

persoon wordt er dan gekeken op welke manier hij/zij of

verzorging en familie/mantelzorg van een bewoner kan een

hoefte hebben aan ondersteuning en

ook relevante thema’s worden hier besproken. Maar er is

een ander familielid mantelzorg kan en wil bieden. Daartoe

belangrijk beginpunt zijn, de behoeften van de familie te

informatieverstrekking. Dit kan op verschillende manieren

ook tijd voor ontspanning. Dit is in samenwerking met de

wordt een intakeformulier ingevuld;

weten en te erkennen.

worden vorm gegeven. Van belang hierbij is dat de man-

KAP, Stimenz en Atlant. Deze trefpunten willen we uitbrei-

Van belang is dat de medewerkers van Atlant weten welke

telzorger weet wat de ondersteuning kan inhouden en

den naar de overige ontmoetingsplekken bij Atlant.

behoeften de familie heeft en waarop deze gebaseerd zijn.

wanneer daar een beroep op kan worden gedaan.

Naast het rekening houden met de behoeften van de fami-

Informatie kan worden gegeven over:

lie is het ook van belang dat er continuïteit is in het contact,

- het reilen en zeilen binnen de organisatie

met veelal dezelfde verzorgende. Een belangrijk middel tot

- ziektebeelden en hoe de mantelzorger het beste met

Afspraken vastleggen
Met de mantelzorger(s) worden afspraken gemaakt over

4. Wat kunnen mantelzorgers doen bij Atlant?

de taken die zij willen en kunnen verrichten ten behoeve
van de bewoner. Deze afspraken worden vastgelegd in de

4.1 Taken en werkzaamheden

afsprakenlijst die wordt toegevoegd aan het zorgplan. (zie

contact is persoonlijke aandacht; even vragen hoe het met

de bewoner kan omgaan en relevante aspecten van de

Mantelzorgers kunnen ondersteunen bij vele taken en

bijlage 2). Hierin kunnen de medewerkers zien op welke

iemand gaat. Persoonlijke aandacht kan het contact met de

verzorging

werkzaamheden onder andere:

momenten een mantelzorger aanwezig is. Op dit formulier

- Mantelzorgers kunnen, als zij en de bewoners dat willen,

kan ook worden aangegeven of een vrijwilliger (tijdelijk)

familie aanzienlijk verbeteren en veel zaken in de situatie
van de bewoner verduidelijken.
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- de zorgplannen / het zorgdossier.

meehelpen bij de lichamelijke en huishoudelijke verzor-

taken kan/moet overnemen. Wanneer er sprake is van het
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overnemen van verzorgende taken door de mantelzorger,

de zorgverlening voortvloeit uit de sociale relatie.

- mantelzorg in het algemeen

moeten hierover duidelijke afspraken worden gemaakt. In

Bij vrijwilligerswerk komt de relatie met de cliënt via de

- omgangsregels m.b.t. bejegening van mantelzorgers

een protocol moet worden

organisatie tot stand. Mantelzorg start vanuit een per-

- conflicthantering

vastgelegd welke zorgtaken een mantelzorger mag over-

soonlijke, bestaande relatie. Mantelzorgers voeren vaak ook

- acceptatie van opname

INVENTARISATIE FORMULIER MANTELZORGINZET/FAMILIE

nemen en welke handelingen alleen door een verzorgende

zorgtaken uit vrijwilligers doorgaans niet. Mantelzorger

- rouwverwerking.

PARTICIPATIE (BIJLAGE WORDT ALS VRAGENLIJST OPGENO-

mogen worden verricht.

wordt geraadpleegd over de inhoud van de zorgverlening,

teiten van de bewoners
- een jaarlijks diner of gezellige avond.

MEN IN HET ECD).

vrijwilligers meestal niet tenzij daarover afspraken zijn

6. Waarderingsbeleid

4.3 Mag het allemaal wel?

gemaakt. Vrijwilligers en Mantelzorgers hebben wel met

Om mantelzorgers te laten merken dat hun werk wordt

1a : Handleiding inventarisatieformulier familieparticipa-

De discussie bij veel zorgorganisaties over de inzet van

elkaar te maken. Zo kunnen vrijwilligers mantelzorgers on-

gezien en gewaardeerd, dient er op verschillende manieren/

tie/mantelzorginzet.

mantelzorg kent naast organisatorische kwesties, rolver-

dersteuning bieden. Anders om geld dat mantelzorgers in

momenten een blijk van waardering te zijn.

deling en afstemmingsvragen (wat doet de mantelzorger,

een organisatie ook vrijwilligerswerk kunnen verrichten.

Atlant doet dit in de vorm van:

Dit formulier kan als richtlijn worden gebruiken bij het

- het aanbieden van thema- en ontmoetingsbijeenkom-

gesprek met familie/mantelzorgers.

hoe vaak en wanneer komt iemand etc.) ook de vraag over
de wet- en regelgeving; wat mag een mantelzorger nu wel

5.2 De relatie tussen mantelzorgers en vrijwilligers

sten (twee keer per jaar). Mantelzorg trefpunt 1 maal per

Het is in het gesprek van belang om te weten wat de relatie

en wat niet? Deze vragen staan vaak een belemmering van

Naast de verschillen tussen vrijwilligers en mantelzorgers

maand

is tot de cliënt van degene met wie het gesprek wordt

de inzet van mantelzorgers in de weg. VWS heeft Vilans

zijn er ook raakvlakken. Op locaties van Atlant komt het

de opdracht gegeven om in dit grijze gebied helderheid

voor dat een mantelzorger ook andere bewoners helpt

te scheppen. Vilans heeft een studie uitgevoerd met een

bijvoorbeeld bij de maaltijd. De mantelzorger is dan eigen-

toets langs 4 lijnen van wet- en regelgeving: Besluit zorg-

lijk ook vrijwilliger. Vrijwilligers zijn vaak eerst mantelzorger

planbespreking AWBZ-zorg, Kwaliteitswet zorginstellingen,

geweest en zijn na het overlijden van hun familielid als

protocollen/normen Inspectie en de Wet BIG.

vrijwilliger gebleven.

- aandacht schenken aan de jaarlijkse dag van de mantelzorg
- mantelzorgers uitnodigen/ betrekken bij gezellige activi-

gevoerd. Sommige vragen zijn wel geschikt voor de partner
van de cliënt maar minder of niet geschikt voor de kinderen
en of de oude buren.

In de relatie van vrijwilligers en mantelzorgers zal de
De conclusie uit dit onderzoek (Grenzen Verleggen, Belem-

vrijwilliger ondersteuning moeten kunnen bieden aan de

meringen en mogelijkheden voor samenspel tussen forme-

mantelzorger, waardoor de mantelzorger zich tijdelijk of

le en informele zorg. Vilans, maart 2012) is de volgende:

gedeeltelijk terug kan trekken in de wetenschap dat de

Wetgeving staat het verlenen van mantelzorg en vrijwilli-

zorg op dat moment door iemand anders wordt overge-

gerswerk in instellingen niet in de weg. Ook de op landelijk

nomen, de zogenaamde respijtzorg. Om vrijwilligers taken

niveau ontwikkelde handreikingen en protocollen doen dat

van mantelzorgers te kunnen laten overnemen, moeten er

niet. Voor de praktijk belangrijke documenten, zoals het

duidelijke afspraken en richtlijnen zijn. Vrijwilligers moeten

Kwaliteitskader VVT en het model Zorgleefplan, zien ver-

weten wat hem of haar te wachten staat, zodat niet tijdens

lening van mantelzorg in de instelling als iets positiefs dat

maar voorafgaand aan de zorgsituatie afspraken worden

aanmoediging verdient.

gemaakt. Eén en ander is in de werkwijze voor vrijwilligers
vastgelegd.

5. Mantelzorg en vrijwilligerswerk
5.3 Deskundigheidsbevordering medewerkers
5.1 Definities en verschillen

Het omgaan met mantelzorgers blijkt in de praktijk vaak

Vrijwillige zorg: zorg verleend door vrijwilligers vanuit een

lastig. Mantelzorgers worden nog wel eens als lastig of

georganiseerd verband. Tussen de vrijwilliger en degene

bemoeizuchtig gezien, er is vaak weinig zicht op de voorge-

aan wie zorg wordt verleend bestaat vooraf meestal geen

schiedenis van de bewoner en diens mantelzorger(s). Om er

relatie.

voor te zorgen dat medewerkers voldoende inzicht hebben

Mantelzorg: zorg die wordt gegeven aan hulpbehoevenden

in achtergrond en beleving van mantelzorgers worden trai-

door één of meer leden van diens directe omgeving, waarbij

ningen geboden over volgende onderwerpen:

69 BIJLAGEN BIJ HANDLEIDING TEAM VAN DE TOEKOMST

70

1b : Inventarisatieformulier familieparticipatie & mantelzorginzet

Kent u ook nog andere relaties die het ook leuk zouden vinden om te helpen, namelijk:
Vriendelijk verzoek om dit formulier in te vullen en deze af te geven bij de EVV-er of de activiteitenbegeleider van de

Naam bewoner:

afdeling waar uw familielid verblijft.

Naam van familielid:

Locatie (afdeling) :

Relatie:

partner

Telefoonnummer overdag:
(schoon)familie

vriend

Anders:

Anders:

Naam van familielid:

Telefoonnummer overdag:

Naam van familielid/relatie:
Relatie:
Relatie:

Partner

(schoon)familie

vriend

anders :

1. Waaruit bestond de hulp die u tot nu toe verleende?

partner

(schoon)familie

vriend

Anders:

Anders:

Naam van familielid:

Telefoonnummer overdag:

Relatie:

partner

(schoon)familie

Anders:

vriend
Anders:

2. Welke ondersteuning wilt u blijven verlenen aan uw relatie?

Hartelijk dank voor uw medewerking !

3. Bij welke activiteiten wilt u betrokken worden? Voorbeelden zie bijlage 1.

4. Heeft u behoefte aan ondersteuning / instructie bij de hulpverlening?
Nee
Ja nl.:

5. Heeft u ideeën en of wensen over familieparticipatie/mantelzorginzet en informatie?
Waar bent u goed in:
(Denk hierbij aan een hobby of over vertellen over beroep / dier / omgeving / vakanties, e.d.)
Wanneer heeft u tijd:
Ik heb tijd op:

maandag

dinsdag

Mijn voorkeur gaat uit naar de:

woensdag

ochtend

middag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

avond

TERUG NAAR HOOFDSTUK 2
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13 SOFA MODEL

14 VRIJWILLIGERSBELEID ATLANT ZORGGROEP

SOFA – MODEL

Ondersteunen

Samenwerken met mantelzorgers

• Bied een luisterend oor

VRIJWILLIGERSBELEID ATLANT ZORGGROEP

• Wees alert op (dreigende) overbelasting
Beroepskrachten hebben veel te maken met mantelzor-

• Geef tips om zorg in te passen in eigen leven

gers die soms één rol, soms meerdere rollen tegelijk of,

• Verwijs naar ondersteuningsmogelijkheden (gespreks-

wisselend in tijd, verschillende rollen vervullen. De centrale
vragen die de medewerker zich voortdurend moet stellen
bij de rol van de mantelzorger als samenwerkingspartner

groep, respijtzorg, vrijwilligers)
• Geef info hoe mantelzorg vol te houden is (zorg delen met
familie/vrienden)

zijn: “Wat kunnen we samen doen om de zelfredzaamheid,
de kwaliteit van leven, en het welzijn van de cliënt zo goed

Faciliteren

mogelijk te behouden ? Hoe kunnen we taken zo verdelen

• Realiseer je dat de mantelzorger in de eerste plaats kind,

dat zowel de formele als de informele hulpverleners in hun

ouder, partner, vriend is

1. Vrijwilligersbeleid; visie, definitie, kader

4

• Hou rekening met privacy van cliënt en mantelzorger

2. 	Uitgangspunten Atlant Zorggroep bij het werken met vrijwilligers; doelstelling, domein en voorwaarden

5

• Wijs de mantelzorger op het belang van eigen ontspan-

3. Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de diverse rollen

6

4. Inbedding en communicatie

8

5. Werven en behouden; vacatures, intake en plaatsing

10

6. Samenwerking en samenwerkingspartijen

12

7. Ondersteuning door Atlant Zorggroep

14

kracht (blijven) staan ?”. De mantelzorger is de ervarings-

• Respecteer gewoontes van cliënt en mantelzorger

deskundige die meer tijd doorbrengt (en vaak heeft doorgebracht) met de cliënt, daardoor andere dingen opmerkt,
en andere kennis meebrengt als de medewerker. Deze
ervaringskennis is waardevolle informatie. De persoonlijke
relatie is meestal ook de motivatie om zorg te willen blijven

Inhoudsopgave

ning
• Denk mee hoe de mantelzorger en de cliënt belangrijke
elementen in hun relatie kunnen voortzetten

geven, maar als de mantelzorger op enige wijze blijk van te
veel spanning of overbelasting geeft, kan dat een uitdaging

Afstemmen

voor de beroepskracht vormen om dit soort signalen, als

• Benut kennis van de mantelzorger; vraag naar gewoontes

van een ‘schaduwcliënt’, te herkennen. Het SOFA-model is

• Informeer bij de mantelzorger naar wensen en feiten

een weergave van de belangrijkste elementen die tussen

• Betrek de mantelzorger bij beslissingen

cliënt, mantelzorger en medewerker kunnen spelen in deze

• Vraag de mantelzorger advies bij problemen en verande-

Bijlagen:
1. Vrijwilligersovereenkomst

16

2. Kosten-overzicht vrijwilligers

19

3. Aanvraagformulier

21

4. intake formulier

22

• Betrek de mantelzorger bij het opstellen van het zorgplan

6. Huisregels

27

• Bespreek wat de mantelzorger doet in zorg en ondersteu-

7. Verklaring geheimhoudingsplicht

28

8. Checklist introductie vrijwilliger door EVV er

29

samenwerkende situatie.

ringen
• Houd regelmatig contact met de mantelzorger

Samenwerken

• Vraag naar grenzen en manage verwachtingen

• Erken de mantelzorger als medehulpverlener

• Neem klachten serieus

ning
• Geef info over zorg, ziekte, organisatie
• Leer de mantelzorger vaardigheden
• Zorg voor goed bereikbaar aanspreekpunt voor de mantelzorger

TERUG NAAR HOOFDSTUK 3
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Vrijwilligerswerk in de intramurale en extramurale gezond-

HOOFDSTUK 2

Vrijwilligersbeleid

heidszorg is werk, dat in enig georganiseerd verband onver-

Uitgangspunten van Atlant Zorggroep bij werken met

plicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van patiën-

vrijwilligers

Missie en visie van Atlant Zorggroep

ten/cliënten/instellingen voor gezondheidszorg.

De missie van Atlant Zorggroep is het bieden van vraag

• het verrichten van verpleegkundige of technische vaardigheden/handelingen
• vereist geen (specifieke) op de primaire doelstelling-gerichte deskundigheid

Doelstellingen van het vrijwilligerswerk Atlant Zorggroep

• het beheersen van sociale vaardigheden is noodzakelijk

• Een bijdrage aan de kwaliteit van het woon/leefklimaat

• de inzet is niet te verplichten, echter ook niet vrijblijvend

gestuurde kwaliteitszorg in een klimaat waarin alle men-

Toelichting

sen, cliënten en medewerkers tot hun recht kunnen komen.

De kernbegrippen in de definitie zijn: ‘georganiseerd ver-

Daarbij spelen voor medewerkers persoonlijke motivatie

band’, ‘onverplicht’ en ‘onbetaald’. Voor het organiseren van

• De “maatschappij” naar binnen brengen

binnen het vrijwilligerswerk, maar gaat uit van de vitali-

en professionaliteit een belangrijke rol. Atlant Zorggroep

vrijwilligerswerk is een structurering en organisatiegraad

• Ondersteuning van de psychosociale zorg

teit van de vrijwilliger. Er is wel een minimale leeftijd van

bezint zich voortdurend op mogelijke verbeteringen van de

nodig.

• Het creëren van een gevarieerder aanbod van welzijnsac-

15 jaar afgesproken.

zorg- en dienstverlening. Naast deze zorg- en dienstverlening, is aandacht een uitgangspunt.

van de cliënt leveren

tiviteiten voor de cliënt, door ondersteuning van vrijwilli• De term enig georganiseerd verband geeft aan dat deze

Voorwaarden voor vrijwilligerswerk:

De visie: De cliënt, met een unieke persoonlijkheid, staat in

verband van de instelling, als vanuit bestaande vrijwilli-

Het domein van de vrijwilliger

het proces van zorgverlening met zijn specifieke zorgvraag

gersorganisaties.

Atlant Zorggroep dient haar primaire taak -ook budget-

actieve rol in het zorgproces. Ondersteuning is afhanke-

tair- zonder vrijwilligers te kunnen realiseren. Vrijwilligers
• Het onverplicht zijn van het vrijwilligerswerk houdt in dat

• het streven is een minimale inzet van 1 dagdeel per week

gers.

structurering in de praktijk plaatsvindt zowel vanuit het

centraal, geeft zelf richting aan zijn leven en vervult een

• Atlant Zorggroep hanteert geen maximale leeftijdsgrens

werken complementair, en juist in die aanvullende kracht

• van beroepskrachten wordt verwacht ontvankelijk te zijn
voor vrijwilligers
• er dient wederzijds respect en waardering te zijn tussen
vrijwilligers en beroepskrachten

lijk van de zorgvraag, multidisciplinair van aard, en wordt

de betrokkene zich uit vrije keuze ter beschikking stelt om

zit de meerwaarde van het werken met vrijwilligers.

geboden voor zover de cliënt dit wenst, binnen de grenzen

activiteiten op zich te nemen. Hij voelt zich hiertoe niet

Vrijwilligerswerk binnen Atlant Zorggroep richt zich op/be-

en mogelijkheden van de organisatie. Er wordt aansluiting

verplicht noch om redenen van economische, juridische of

perkt zich tot activiteiten die gelegen zijn in de relatie met

• er dient per locatie een deelbudget te zijn voor de onkos-

gezocht bij mogelijkheden van de cliënt, levenskwaliteit,

maatschappelijke aard. Vrijheid betekent overigens geen

de cliënt of de organisatie, en aanvullend zijn op beroeps-

tenregeling van het vrijwilligerswerk. Het budget wordt

levensbeschouwelijke en oorspronkelijke leefstijl. In relatie

vrijblijvendheid. In morele zin brengt vrijwilligerswerk

matig handelen.

jaarlijks vastgesteld

hiermee streeft de organisatie naar een spilfunctie in het

verplichtingen met zich mee, waaraan afspraken ontleend

voorzieningennetwerk voor ouderen en chronisch zieken,

kunnen worden.

gericht op continuïteit en coördinatie van zorgfuncties binnen de organisatie, en wijkgerichte functies.

• Bovendien wordt vrijwilligerswerk onbetaald verricht.
Er wordt geen tegenprestatie in de vorm van beloning of

Visie op vrijwilligersbeleid

betaling verlangd. Dit laat overigens de vraag naar een

Atlant Zorggroep vertrekt in haar visie op vrijwilligersbeleid

onkostenvergoeding onverlet.

• Coördinatoren vrijwilligers op locatie zijn essentieel en
noodzakelijk, met naar rato, vastgestelde uren

• er dient een verzekering te zijn voor de vrijwilligers
Daarom kan het vrijwilligerswerk tot de volgende punten

• het scheppen van mogelijkheden van zelfontplooiing voor

teruggebracht worden:

de vrijwilliger (ervaringsplek, re-integreren in de maat-

• het is niet noodzakelijk voor het realiseren van de primaire

schappij), mits er een balans is tussen inzet en benodigde

doelstelling, maar is daaraan complementair
• er kan en mag geen sprake zijn van een ‘verlengde-armconstructie’ wat betreft

begeleiding
• het aanbieden van vrijwilligerswerk als ‘ win-win’ situatie,
o.m. voor leerlingen (behalen van studiepunten)

bij de vrijwilliger zelf, het cliënt- en organisatiebelang
• Met betrekking tot de te verlenen zorg zullen de wensen
en belangen van de cliënt centraal staan
• Vrijwilligers worden de gelegenheid geboden om inbreng
te hebben in het woonleefklimaat van de cliënt
• Er dient een balans te zijn tussen de belangen van de vrijwilliger en de belangen van Atlant Zorggroep.

In het kader van vrijwilligersbeleid streeft Atlant Zorggroep
naar:
• Eenduidig vrijwilligersbeleid
• Deskundigheidsbevordering / waarborging van kwaliteit
vrijwilligerswerk
• Duidelijke communicatielijnen
• Centralisatie van de administratieve processen

Definitie

• Centralisatie van persoonsgegevens

Atlant Zorggroep hanteert volgende definitie (bron: Interde-

• Budgetregeling

partementale Commissie Vrijwilligesrbeleid en de Nationa-

• Samenwerkingsrelatie met andere vrijwilligersorganisaties

le Raad voor de Volksgezondheid):
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Rol van coördinator vrijwilligerswerk Atlant breed:

• Intake gesprek

Samenwerking

Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden

Het ServiceBureau Welzijn voorziet in onderstaande werk-

• Nieuwe vrijwilliger opnemen in administratiesysteem.

• Contact met medewerkers uit verschillende disciplines

zaamheden Atlant breed:

• Introduceren van nieuwe vrijwilligers binnen de locatie,

Vrijwilligerswerk vraagt om een zorgvuldige inpassing
en een eigen plaats in de organisatie. Daarnaast vraagt

• Het coördineren van het vrijwilligerswerk door de coördinator vrijwilligerswerk

opzetten van een inwerkperiode, en plannen van het evaluatiegesprek na de samen vastgestelde proeftijd.

waar vrijwilligers ingezet zijn.
• Contact met contactpersonen van andere locaties, en met
de coördinator vrijwilligerswerk.

vrijwilligerswerk om afstemming tussen eigen vrijwilligers-

• Vraagbaakfunctie op beleidsniveau,

organisatie en/of steunpunt van samenwerkende vrijwilli-

• Informatie over landelijke trends en ontwikkelingen

gersorganisaties.

• Advies in beleidszaken

Informatievoorziening en afstemming zijn dan ook van

• Werving en selectie van vrijwilligers

Informatievoorziening

(vrijwilligers-)organisaties (Stimenz, kerk, trajectbegelei-

groot belang. Niet alleen vanuit en voor Atlant Zorggroep,

• Adviseert locaties over specifieke en nieuw op te zetten

• Plannen van locatieoverleg met vrijwilligers, met de team-

ding, de Kap, regionaal overleg e.d. )

maar ook vanuit en voor organisaties waarmee wordt
samengewerkt die met vrijwilligers werken (zoals kerken,

projecten en geeft daarin de taak van de vrijwilliger aan
• Opleidingen en trainingen

gemeente, scholen, maatschappelijke, en welzijnsorganisaties).

Coördinator vrijwilligers op locatie

De taakafbakening tussen beroepskrachten en vrijwilligers

verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

is in algemene zin aangegeven. Per locatie en per discipli-

• Het melden van vacatures op het gebied van vrijwilligers-

complexe zorg en gedragsproblematiek van de cliënt (of
groep).

tijd.

• Waar nodig medewerkers ondersteunen bij de begeleiding
van de vrijwilligers.
• Goede samenwerking met de op dezelfde locatie actieve

leider en/of coördinator vrijwilligerswerk Atlant.
• Verstrekken van locatie-gebonden informatie, die betrekking heeft op het vrijwilligerswerk, aan de vrijwilligers.

De coördinator vrijwilligers op locatie heeft de volgende

ne kan deze taakafbakening verschillen, mede gelet op de

• Opstellen van een vrijwilligersovereenkomst, na de proef-

• Melden van behoefte aan deskundigheidsbevordering bij
de coördinator vrijwilligerswerk Atlant.
• Verstrekken van informatie aan de coördinatoren van overige samenwerkende vrijwilligersorganisaties.

Beheerstaken
• De begroting opstellen voor het vrijwilligerswerk van zijn
locatie.
• Meedenken over het ‘Jaarplan’ voor het vrijwilligerswerk.
• Mutaties van vrijwilligers doorgeven via het administratiesysteem.

werk aan de coördinator vrijwilligerswerk Atlant breed
• Intakegesprek met de nieuwe vrijwilliger die kiest voor die
locatie.
• Is verantwoordelijk voor het introduceren van de nieuwe

Een eigen plaats voor het vrijwilligerswerk in de instelling
vindt zijn grondslag in de aard van de werkzaamheden van
vrijwilligers. Deze plaats zal op drie niveaus tot uitdrukking
moeten komen.
• Op strategisch niveau is de directie verantwoordelijk voor
het integrale zorgbeleid van de instelling. Het vrijwilligersbeleid is een directe afgeleide van het zorgbeleid.
• Op tactisch niveau is het onontbeerlijk, dat er een goede
samenwerking bestaat tussen de coördinator vrijwilli-

vrijwilliger binnen de locatie.
• Is medeverantwoordelijk voor het bewaken van de grenzen van het vrijwilligerswerk.
• Onderhoudt het contact met de verschillende afdelingen
en de vrijwilligers.
• Onderhoudt contact met de verschillende collega-coördinatoren van Atlant en/of overige betrokken vrijwilligersorganisaties (Stimenz).
• Ondersteunt medewerkers bij het begeleiden van vrijwil-

gerswerk Atlant breed, coördinator vrijwilligers op locatie,

ligers, signaleert problemen en conflicten en kan bemid-

EVV-ers en vrijwilligers zelf, om de mogelijkheden en de

delen bij het oplossen? Eerste verantwoordelijkheid ligt bij

grenzen van zowel de organisatie als de vrijwilligers dui-

EVV-er/zorgmedewerker denk ik? lost deze waar nodig op,

delijk te maken.

of meldt deze bij de coördinator vrijwilligerswerk Atlant.

• Op operationeel niveau dienen vrijwilligers betrokken te
worden d.m.v. een “vrijwilligersoverleg”. Hierin kunnen er-

De coördinator vrijwilligers op locatie kent onderstaande

varingen worden uitgewisseld, en (on)gevraagde adviezen

uitvoeringstaken:

met betrekking tot vrijwilligerswerk worden opgesteld om

• Melden van vrijwilligersvacatures van de locatie aan de

van daaruit te kunnen worden doorgeleid naar de coördinator vrijwilligers van de locatie, coördinator vrijwilligerswerk Atlant breed, en de teamleider.
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Beëindiging

uitwisselen. De coördinator vrijwilligers neemt de punten

Medewerker groepsactiviteiten / activiteitenbegeleider

Bij een eigen besluit tot beëindiging van de werkzaam-

mee naar het overleg van de coördinatoren vrijwilligers en

De vrijwilliger maakt onderdeel uit van het team, verricht

heden van een vrijwilliger, zal de coördinator vrijwilligers

de coördinator vrijwilligerswerk. Ook dit overleg is vier maal

De begeleiding op de werkplek

hij taken binnen de groepen en/of binnen recreatieve activi-

op locatie, op een zo vroeg mogelijk tijdstip hiervan op de

per jaar.

De begeleiding van de vrijwilliger vindt plaats waar de

teiten, dan krijgt hij aansturing van de activiteitenbegelei-

hoogte gebracht moeten worden, zodat de continuïteit van

vrijwilliger zijn taak uitvoert. Ook de verantwoordelijkheid

ders die verantwoordelijk zijn voor deze activiteiten.

de werkzaamheden gewaarborgd kan worden. Als Atlant

Geheimhouding

Zorggroep besluit tot beëindiging van het vrijwilligerswerk

De vrijwilliger is verplicht geheimhouding in acht te nemen

Inbedding en communicatie

voor de vrijwilliger ligt bij de afdeling waar de vrijwilliger
werkzaam is. Atlant Zorggroep heeft een Werkboek Vrijwilli-

De proeftijd wordt in acht genomen en na de proeftijd vindt

zal zij een redelijke termijn in acht nemen.

over alles wat hij van cliënten, bewoners, zorgaanbieder,

gers, waarin de ‘spelregels’ verder zijn uitgewerkt.

er een evaluatie plaats met de betrokken medewerker/

Als door één der partijen zodanig nadelige handelingen zijn

werknemers, en mede-vrijwilligers weet, en waarvan hij

De vrijwilligers staan niet alleen voor een activiteit; zij

EVV-er, de vrijwilliger en de coördinator vrijwilligers van de

verricht van de andere partij niet gevergd kan worden dat

kan aannemen dat deze informatie privacygevoelig en

worden begeleid door beroepskrachten. Ook kunnen zij

locatie. Hierna kan de vrijwilligersovereenkomst opgesteld

de samenwerking nog langer voortduurt, kan deze laatste

vertrouwelijk kan zijn. “Privacy” betreft hier de privésfeer,

ervaringen en emoties bespreken met de medewerkers en

en ondertekend worden.

de samenwerking met onmiddellijke ingang beëindigen.

het privéleven en de eigen ruimte, en ook in ruimere zin

De vrijwilliger wordt door de coördinator vrijwilligers afge-

persoonsgegevens, lichaam en gezondheid, woning, fa-

meld via het administratie systeem.

milieleven, en alle communicatie van deze mensen. Naast

de coördinator vrijwilligers op locatie. Deze besprekingen
zijn nodig, en helpen de vrijwilliger in een voor hen nieuwe

Begeleiding door de coördinator vrijwilligers op locatie

situatie. Operationele aansturing van vrijwilligers verschuift

Onder begeleiden van vrijwilligers door de coördinator

naar de zorg.

vrijwilligers, wordt verstaan het introduceren, toetsen

Informatieverstrekking

derden) geldt deze ook in de vorm van schriftelijke, fotogra-

en evalueren van het functioneren van vrijwilligers in

De vrijwilligers zullen voldoende geïnformeerd worden over

fische en multimediale uitingen.

Begeleiding van vrijwilligers, individueel actief bij een

samenwerking met de contactpersoon/begeleider op de

het vrijwilligerswerk binnen Atlant Zorggroep, onder meer

De plicht om de privacy te waarborgen blijft ook van kracht

cliënt

werkvloer. Er wordt door de coördinator op toegezien, in de

door middel van ‘social media’ en werkoverleg. Vaste pun-

na beëindiging van contract, samenwerking, en onderling

• EVV-er, activiteiten met individuele cliënt

vorm van instructie en eventuele scholing, dat de vrijwilli-

ten hierin zijn: landelijke ontwikkelingen, overzicht van de

contact.

De vrijwilliger maakt onderdeel uit van het netwerk rond-

gers beter in staat worden gesteld hun werkzaamheden te

vacatures, en nieuws vanuit het ‘Atlant Zorggroep vrijwilli-

Privacygevoelige achtergrondinformatie, die nodig kan zijn

om de cliënt. De EVV-er is de verbinding tussen cliënt en

verrichten. De begeleiding wordt afgestemd op de aard van

gersoverleg’.

bij uitoefening van taken van de vrijwilliger, dient door de

vrijwilliger. Om die reden is de EVV-er het aanspreekpunt

de werkzaamheden, de frequentie hiervan zal mede worden

voor operationele vragen van de vrijwilliger. Tevens be-

bepaald door de mogelijkheden van de vrijwilliger en de

Inspraak / Werkoverleg per locatie

geleidt de EVV-er de vrijwilliger. De EVV-er en vrijwilliger

vraag vanuit Atlant Zorggroep.

Vier maal per jaar is er, per locatie, een werkoverleg voor

kennen elkaar, kunnen zo makkelijker afstemmen en de

de geheimhouding met betrekking tot gesprekken (met

coördinator of begeleider alleen te worden verstrekt als
deze relevant is.

de vrijwilligers, waarin zij ervaringen met elkaar, de me-

vrijwilliger leert de cliënt beter kennen.

Conflicten

De professional is meer betrokken bij de vrijwilliger en op

Indien er meningsverschillen/conflicten ontstaan, wordt

de hoogte van het beleid ten aanzien van vrijwilligers. Door

eerst geprobeerd deze in onderling overleg op operationeel

de verbinding tussen EVV-er en vrijwilliger leren zij elkaar

niveau op te lossen. Als de betrokkenen niet tot overeen-

beter kennen en zal het de gelijkwaardigheid tussen vrijwil-

stemming weten te komen, is er voor de coördinator vrijwil-

liger en professional vergroten.

ligerswerk de mogelijkheid in het conflict te bemiddelen.

dewerker en de coördinator vrijwilligers op locatie kunnen

Het conflict kan ook ter bemiddeling aangeboden worden
• Medewerkers en woonbegeleiders huiskamers/woonbuur-

bij de directie.

ten

Wanneer dit niet leidt tot een oplossing, bestaat de moge-

De vrijwilliger die ondersteuning biedt in de leefomgeving

lijkheid een bindend advies te laten uitbrengen door een

van een groep cliënten maakt deel uit van het team, en

onafhankelijke commissie. Deze commissie bestaat uit de

wordt voor de begeleiding gekoppeld aan een vaste mede-

vrijwilliger en een vertrouwenspersoon, die gezamenlijk

werker die vaak aanwezig is. Helpt een vrijwilliger met de

een onafhankelijke derde benoemen.

maaltijd dan zal ook de gastvrouw/-heer/voedingsassistent
de vrijwilliger goed informeren over voeding en hygiëne.
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woon-/leefklimaat van de cliënten.

Verenigingsburo. Het Verenigingsburo zorgt vervolgens voor

Balans bewaken

Werven en behouden

Meldt een vrijwilliger zich gericht aan op een openstaande

matches tussen leerlingen en klussen.

De vrijwilligers die extra begeleiding nodig hebben zijn in

vacature, dan vindt het eerste gesprek plaats met de coör-

Leerlingen die zich niet via het Verenigingsburo aanmelden,

beperkte mate inzetbaar binnen

Atlant Zorggroep heeft ongeveer 800 actieve vrijwilligers

dinator vrijwilligers van de locatie, en wordt dit door het

moeten gemeld worden bij het ServiceBureau Welzijn/MaS

Atlant Zorggroep. Belangrijk hierbij is dat de balans tussen

die zich onbetaald ruim 4100 uren per maand inzetten. Het

opnemen in de administratie gemeld.

begeleider. Daar krijgen zij een intakegesprek en wordt er

geleide vrijwilligers en de mogelijkheden voor de begelei-

belang van werven en behouden is groot, en wordt in het

Na een maand volgt er een evaluatie: wanneer deze eva-

een passende match gemaakt. De persoonlijke gegevens, en

ding goed op elkaar afgestemd worden. Eventueel wordt

onderstaande uitgewerkt.

luatie voor beide partijen leidt tot definitieve afspraken,

de start- en einddatum worden gemeld bij het secretariaat

ook de begeleiding ingezet van het re-integratie bureau.

wordt er een overeenkomst opgesteld door de coördinator

van het Servicebureau Welzijn. De MaS leerlingen worden

vrijwilligerswerk op de locatie.

30 uur ingezet.

Melding van vacatures
Vacatures binnen de locaties worden via de coördinator
vrijwilligerswerk gemeld bij het Service Bureau Welzijn.

Participant

De coördinator vrijwilligerswerk Atlant breed plaatst de

Een participant wordt aangemeld door de gemeente, bij

vacature op de website van Atlant Zorggroep, en bij de

een trajectbegeleider. De trajectbegeleider geeft informatie

vacaturebank van het Verenigingsburo. De vacature wordt

over de mogelijkheden van een participant binnen Atlant

ook gemeld bij de contactpersonen van andere vrijwilligers-

Zorggroep. Bij interesse introduceert de trajectbegeleider

organisaties, gemeente, project Talent, en maatschappelijke

de participant bij de coördinator vrijwilligers van de locatie,

organisaties waarmee wordt samengewerkt. (bijlage 3

en bij overeenstemming wordt een inwerkperiode afge-

aanvraag formulier)

sproken. De dagelijkse begeleiding wordt door de contactpersoon op de werkvloer gedaan, de extra begeleiding die

Promotieactiviteiten Atlant Zorggroep

een participant nodig heeft, is in handen van de trajectbe-

Tijdens open dagen en bij andere activiteiten, waar men

geleider. De trajectbegeleider neemt het initiatief tot het

nieuwe vrijwilligers kan tegenkomen, zal ook aandacht

houden van evaluatiegesprekken, geeft aan wanneer de

gevraagd worden voor het vrijwilligerswerk, en actief te

participant voor het laatst werkt, en rondt het vrijwilligers-

werven bij deze verschillende activiteiten.

werk van de participant op de locatie af. Hierna kan het zijn
dat de participant vervolgens vrijwilliger wordt, ofwel dat

Werkwijze intake en plaatsing

de participant stopt binnen Atlant Zorggroep. Deze plek
komt dan beschikbaar voor een nieuwe participant.

Vrijwilliger
Bij een open aanmelding volgt een introductie gesprek met

MaS-vrijwilliger

de coördinator vrijwilligerswerk. Hierin wordt informatie

Maatschappelijke Stage (MaS) is tijdelijk vrijwilligerswerk

verstrekt over Atlant Zorggroep en het vrijwilligersbeleid, en

voor leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs. Via deze

kan de vrijwilliger aangeven naar welke taken en locatie zijn

stages moeten jongeren leren wat ‘burgerschap’ inhoudt.

voorkeur uitgaat. Na dit gesprek legt de coördinator vrijwil-

De kennismaking met het werkveld kan er toe leiden dat

ligerswerk contact met de coördinator vrijwilligers van de

jongeren interesse krijgen voor een loopbaan binnen de

locatie waar deze vrijwilliger aan het werk zou kunnen.

zorgsector. VMBO leerlingen melden zich aan bij het Ver-

Er volgt een tweede gesprek met de vrijwilliger, coördinator

enigingsburo, Atlant Zorggroep meldt daar ook klussen/

vrijwilligers, en medewerker van de betreffende locatie.

werkzaamheden.

Doel van dit gesprek is kennismaken, en introduceren van

De coördinator vrijwilligers van de locatie geeft jaarlijks in

de werkzaamheden. De vrijwilliger wordt op basis van vaar-

september aan welke werkzaamheden er geschikt zouden

digheden en geschiktheid ingedeeld. Met een rondleiding

kunnen zijn voor de MaS-vrijwilligers. Deze taken worden

op de locatie wordt de vrijwilliger bekend gemaakt met het

gemeld via het formulier “maatschappelijke stage” van het
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georganiseerd worden. Vrijwilligers kunnen ook zelf een on-

Samenwerking en samenwerkingspartijen

groot, en talent optimaal benut.

Ondersteuning door Atlant Zorggroep

derwerp waar zij in hun werk bij gebaat zijn aangeven bij de
coördinator vrijwilligers van de locatie. Indien Atlant Zorg-

Atlant Zorggroep kent verschillende samenwerkingspartij-

Doelstellingen van vrijwilligerswerk binnen het WSG:

Ondersteuning algemeen

groep deze kennis niet in huis heeft, worden gastsprekers

en, -verbanden en trajecten waarbij vrijwilligers(-organisa-

• Het ondersteunen van een gevarieerd welzijns-aanbod

• Atlant Zorggroep draagt zorg voor faciliteiten die nodig

gevraagd. Deskundigheidsbevordering kan per locatie ge-

ties) een belangrijke rol spelen.

• Goede afstemming van vraag en aanbod

zijn voor een adequate vervulling van werkzaamheden

organiseerd worden, maar ook overkoepelend voor geheel

• Bevordering van het sociale netwerk

(het beschikbaar stellen van garderoberuimte, verblijfs-

Atlant Zorggroep. Vrijwilligers van Atlant Zorggroep kunnen

ruimte, vergaderaccommodatie, etc.).

ook deelnemen aan trainingen buiten Atlant Zorggroep, bv.

Het Verenigingsburo
Atlant Zorggroep werkt samen met het Verenigingsburo

Begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers vanuit de

door gebruik te maken van:

organisaties:

vrijwilliger recht op koffie/ thee. Is de vrijwilliger de hele

mie, De KAP en Seniorweb. De coördinator vrijwilligerswerk

• De digitale vacaturebank voor vrijwilligers.

• De coördinator vrijwilligerswerk van Atlant Zorggroep, is

dag ingezet, dan mag hij gebruik maken van een gratis

organiseert trainingen Atlant breed en vraagt ook geld aan

maaltijd.

voor het opleidingsplan voor vrijwilligers bij fondsen.

• Samenwerking op het gebied van scholing van de ‘Vrijwilligersacademie Veluwe’. Door deze samenwerking is er
een goede afstemming in het scholingsprogramma voor
vrijwilligers.
• De MaS-vrijwilliger komt na een voorselectie, gemaakt
door de Makelaars Maatschappelijke Stage van het Verenigingsburo, binnen bij Atlant Zorggroep.
Overige samenwerkingsverbanden
• Stichting ‘Present Extra Handen’

het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilliger vanuit het
WSG.
• Vrijwilligers worden in de gelegenheid gesteld om een

• Tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk heeft de

• Vrijwilligers kunnen gebruik maken van de klachtenregeling ‘Ongewenste omgangsvormen’ (folder op locatie

Vergoeding van kosten

vrijwilligersoverleg bij te wonen, zodat men ervaringen

verkrijgbaar), en kunnen ook contact opnemen met de

Binnen de begroting worden de werkelijk gemaakte kosten,

kan uitwisselen, vragen kan stellen, en er inspraak is over

vertrouwenspersoon.

die direct verband houden met de uitoefening van activitei-

de werkzaamheden en het beleid.
• De coördinator vrijwilligers van de locatie zorgt er voor dat

ten, door Atlant Zorggroep aan de vrijwilligers vergoed, mits
Bijzondere gebeurtenissen

zij hiervoor vooraf toestemming hebben gekregen van de

de gegevens en de vragen, bij de juiste personen van de

Bijzondere gebeurtenissen zoals verjaardagen, huwe-

coördinator vrijwilligers van de locatie.

betreffende organisaties terechtkomen.

lijksfeesten, geboortes, ziekte, overlijden, worden gemeld

• Anderzijds houden de verschillende organisaties de

bij de coördinator vrijwilligerswerk, zodat deze hier op een

Tot de werkelijk gemaakte kosten behoren in elk geval:
•R
 eiskosten woon-werkverkeer op basis van de laagste

• Stimenz welzijnsorganisatie.

coördinator vrijwilligers op locatie op de hoogte van alle

juiste wijze aandacht aan kan besteden. Atlant Zorggroep

• Het ‘Schakelpunt’, voor inzet van vrijwilligers incidenteel

informatie die van belang zijn voor de vrijwilligers binnen

heeft aandacht voor een te vieren jubileum binnen het

• Stichting ‘De Kap’, ondersteuning door vrijwilligers in de

het WSG.

vrijwilligerswerk. Het cadeau zal gerelateerd zijn aan de

palliatieve zorg- inzet mantelzorgers binnen Atlant Zorggroep
• Maatschappelijk ondernemen voor extra handen
• Maatschappelijke organisaties ( bv. Leger des Heils, Horeb,
Pluryn)
• Re-integratie bureaus ( bv Werkelijk, Radmer )
WoonServiceGebieden (ontmoetingsplek)
Binnen een zogenoemd WoonServiceGebied (WSG)/Ont-

bij de Vrijwilligersacademie de Veluwe, Bestuurdersacade-

• Vrijwilligers worden geïntroduceerd door de coördinator
vrijwilligers op locatie.

regeling bijzondere gebeurtenissen, zoals deze voor de
medewerkers geldt.

• ‘Inwerken’ gebeurt door een ervaren vrijwilliger, of door de
coördinator vrijwilligers van de locatie.
• Er worden ter zake doende trainingen georganiseerd voor

klasse openbaar vervoer
•K
 osten voor trainingen en cursussen die ten behoeve van
het werk gevolgd worden
• Vergoeding voor gemaakte onkosten per activiteit (telefoon, kleding), na overleg van een bon

ARBO en vrijwilligerswerk
De Arbowet houdt de veiligheid en de werkomstandighe-

• Wanneer de werkzaamheden dat noodzakelijk maken, het
gebruik van een lunch in één van de locaties

vrijwilligers. Verschillende deskundigheden vanuit de deel-

den in de gaten voor beroepskrachten en vrijwilligers. Het

•A
 ls de vrijwilliger actief betrokken is bij de maaltijd van de

nemende organisaties worden hierbij ingezet.

ARBO-plan binnen Atlant Zorggroep is dus ook van toepas-

cliënt dan heeft de vrijwilliger recht op soep en/of brood-

sing zijn op de vrijwilligers. Als de vrijwilliger bij het uitvoe-

jes. Bij een kookactiviteit kan de vrijwilliger mee-eten

ren van zijn werkzaamheden onveilige situaties tegenkomt

• Wordt een vrijwilliger de gehele dag ingezet, dan mag

• De organisaties dragen zorg voor een gezamenlijke
nieuwsbrief voor de vrijwilligers

moetingsplek verrichten vrijwilligers uit verschillende

waarbij de eigen gezondheid of de

hij gebruik maken van een gratis maaltijd (kosten voor

organisaties hun werk. In de notitie ‘Vrijwilligersbeleid

gezondheid van een ander schade kan oplopen, dan dienen

vrijwilligerswerk).

Woonservicegebied’ is e.e.a. nader uitgewerkt.

deze te worden gemeld aan de coördinator vrijwilligers-

De vrijwilliger die zich inzet binnen een WSG is meestal

werk.

• Tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk heeft de
vrijwilliger recht op koffie/thee

betrokken bij dit bepaalde gebied, is vaak ook zelf woonachtig binnen het gebied, of heeft affiniteit met een bepaalde

Scholing

Schaderisico’s en verzekeringen

activiteit. Deze vrijwilliger zal zo zijn kennis en ervaringen

Binnen Atlant Zorggroep kunnen de vrijwilligers deelnemen

Atlant Zorggroep is verplicht een verzekeringsovereenkomst

vanuit de buurt meenemen naar het vrijwilligerswerk. Op

aan de deskundigheidsbevorderingen die er op de locaties

te sluiten, die de persoonlijke burgerrechtelijke aanspra-
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15 CHECKLIST
CHECKLIST INTRODUCTIE VRIJWILLIGERS

kelijkheid van vrijwilligers dekt voor schade aan derden,

is geregeld. Atlant Zorggroep heeft een collectieve ongeval-

toegebracht tijdens de werkzaamheden. Atlant Zorggroep

lenverzekering en een WA-verzekering voor de vrijwilligers

vrijwaart de vrijwilligers voor aansprakelijkheid ter zake en

afgesloten. De namen van de vrijwilligers en de ureninzet

Intake wordt gedaan door de Coördinator Vrijwilligers van

ziet af van de eventuele mogelijkheid van verhaal op de vrij-

dienen hiertoe bij de coördinator vrijwilligers op locatie, en

de locatie.

willigers, behoudens de gevallen, dat de schade het gevolg

de administratie van Atlant Zorggroep bekend te zijn.

is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid.
N.B. : Als in de tekst “hij / hem / zijn” gebruikt wordt,

door een cliënt en die redelijkerwijs niet voorkomen had

mag dit ook als “zij / haar / haar” gelezen worden.

kunnen worden, wordt door de instelling vergoed op overeenkomstige wijze als voor de werknemers van de instelling

nummers, het emailadres van de Evver en evt. dat van de
afdeling, zodat ook de vrijwilliger hen weet te bereiken.
•B
 ij afwezigheid van de Evver, dient er een medewerker
aanspreekpunt te zijn voor de vrijwilliger. De vrijwilliger
• Evver ontvang de gegevens over de aangevraagde vrijwil-

Materiële schade die aan de vrijwilligers is toegebracht

•E
 vver zorgt dat de vrijwilliger op de hoogte is van telefoon-

liger.
• Evver neemt contact op met de vrijwilliger.
• Evver plant kennismakingsgesprek, spreekt hierin de
verwachtingen uit en luistert naar de verwachtingen van

wordt gezien en de mogelijkheid geboden om bijzonderheden te horen en te melden. Denk hierbij ook aan
tussentijdse evaluatiemomenten en urgentiegesprekken.
•E
 vver plant ongeveer 1 maand/zes weken na aanvang van
de vrijwilliger een evaluatiegesprek met de vrijwilliger.

de vrijwilliger.
• Evver zoekt samen met de vrijwilliger naar een werkplan
en zorgt dat hij zich welkom voelt.
• Evver draagt zorg voor het opzetten van een inwerkperio-

Het evaluatieformulier wordt naar de Coördinator Vrijwilligers gestuurd, deze zorgt er dan voor, dat de overeenkomst
an worden opgemaakt.

de.
•Evver introduceert de vrijwilliger bij de cliënt en op locatie.
Maakt hem wegwijs.

TOT SLOT:
• EVVer bewaakt samen met de vrijwilliger grenzen.

• Evver zorgt dat de vrijwilliger voldoende ter zake doende
informatie krijgt over de cliënt en is zich ervan bewust, dat
ook de vrijwilliger zwijgplicht heeft.
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VAN DE AFDELING
16 INFORMATIE
VOOR EEN NIEUWE VRIJWILLIGER

INTRODUCTIE NIEUWE VRIJWILLIGER BINNEN KSW

HOE GAAN WE OM MET VRIJWILLIGERS?

Dit document is bedoeld om ervoor te zorgen dat vrijwil-

• Wie werkt de vrijwilliger in? (tip: dit kan ook een ervaren

ligers die starten op KSW de informatie en ondersteuning
krijgen die ze nodig hebben voor het vrijwilligerswerk.

vrijwilliger of mantelzorger zijn)
• Ontvang de nieuwe vrijwilliger op een passend moment.
• Wees gastvrij.
• Vertel over de manier van samenwerken.

INFORMATIE: ZO DOEN WE HET OP KSW
• Visie van de afdeling (“zo thuis mogelijk”). Dat betekent
bijvoorbeeld:
- dat cliënten mogen uitslapen
- in principe niets MOETEN (nee=nee)
• Vertel over de doelgroep en over het ziektebeeld.

• Spreek verwachtingen over elkaar uit, zodat je weet wat
de ander van je verwacht.
• Neem de tijd voor de vrijwilliger.
• Sluit de proefperiode af met een evaluatiegesprek, en kijk
of dit vrijwilligerswerk passend is (met coördinator).
• Evalueer of praat regelmatig met de andere vrijwilligers,

• Vertel over KSW, wie wonen er, hoe gaat het er aan toe.

dan blijf je betrokken bij elkaar en blijft de verbinding

• Uitleg over de buitendeur: wie mag er uit en wie niet. Een

goed.

medewerker doet de deur open, zodat je daar niet alleen
staat met een cliënt die ook ineens naar buiten wil.

Een nieuwe vrijwilliger kost tijd en neem daar ook tijd voor!
Eerst investeren, dan…

INFORMATIE VOOR VRIJWILLIGERSTAAK
• Informatie laten aansluiten op de taak die de vrijwilliger
gaat uitvoeren (bijv. rolstoel rijden, Silver Fit, Tovertafel,
eten en drinken, koken, bewoners met slikproblemen etc.)
• Geef uitleg over wat te doen bij calamiteiten (verslikken,
weglopen, vallen etc. als een vrijwilliger naar buiten gaat
met de cliënt, heeft hij dan een functionerende telefoon
bij zich, en staat het nummer van de afdeling erin?)
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