
'Familie en naasten horen erbij'

Actueel

Samenwerken met informele zorg

Vijf jaar geleden startte bij Noorderbreedte in Friesland een
project om de samenwerkingsrelatie tussen formele en informele
zorg te bevorderen. Een zoektocht van vijf jaar naar nieuwe
woorden, naar nieuwe manieren van met elkaar praten, met een
kritische blik op het eigen vak. Een besef ontwikkelen dat ieder
mens anders is, met eigen behoeften en met een eigen netwerk.
Het project ondervond de nodige hobbels onderweg.

Mieka Vroom

In een van de vergaderkamers van Fries- jaarlijks een 'himmeldei': dat is een
ma State in Grou zitten drie mensen die schoonmaakdag waarbij bewoners, fami-
hun ervaringen met het project Samen lie/naasten, vrijwilligers en medewerkers
doen willen delen. samen met elkaar de woning schoonma-
fan Pijl is de zoon van Anneke Pijl. Zij ken en klusjes oppakken. Hierbij gaat het
woont sinds september in de Baai samen dan vooral om het samen doen, samen
met vijf andere dementerende ouderen. eten en elkaar ontmoeten.'
fan komt minstens een keer per week op fan vertelt over zijn moeder, hoe zij vroe-
bezoek. Hij herinnert zich een gezamen- ger elke zaterdagsoep maakte voor het
lijk etentje in december, waar een vrijwil- gezin en voor de buurman op wiens erf
liger hem vertelde dat zijn moeder vaak hun auto mocht staan. Hij heeft de tradi-
helpt bij het eten koken. 'fe vraagt je soms
toch af wat je moeder zoal doet op een
dag"
Truus Kramer is een van die vrijwilli-
gers, zij komt elke maandag van half vier
tot half acht helpen, onder andere met
het eten. AIs ik binnenkom lees ik het
menu, meestal aardappels, vlees en
groente. De aardappels zijn al geschild.'

fan vult aan: 'Door mijn moeder, want
die wil altijd wat te doen hebben'. Wat
Truus beaamt.
Derde aanwezige is Fokelien Bos, verzor-
gende lG-plus en een van de vijf vaste
medewerkers op de Baai. 'We organiseren
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tie overgenomen en staat nu zelf elke za-
terdag in de keuken. 'Dat kan ik ook hier
eens komen doen', biedt hij aan. Fokelien
reageert enthousiast.'Maar geef het even
van tevoren aan, zodat we er rekening
mee kunnen houden.'

De omslag binnen de organisatie wordt
het meest treffend door Fokelien ver-
woord: 'In het begin wilde ik de gast-
vrouw zijn, maar het gaat er juist om dat
ik zorg voor gastvrijheid. En daarvoor
hoef je geen gastvrouw te zijn.'

Voor elkaar invullen
Antje van der Goot is projectleider bij
Noorderbreedte. Zij begon in 20ll met
het organiseren van vijfentwintig familie-
avonden met familie en medewerkers.
Het onderwerp: hoe doe je het samen met
familie in de kleinschalige zorg?'We
merkten dat medewerkers niet zo snel iets
durfden te vragen aan familie, want: "Fa-
milie wil toch niets doen", of: "Die heeft
al zo veel aan haar hoofd". En van de
kant van de familie merkten we dat zij
niets durfden te vragen aan de medewer-
kers: "Want die hebben het al zo druk".
Ze hadden het allemaal al voor elkaar in-
gevuld.'
Het viel Antje op dat de medewerkers dat
beeld zelf bevestigden door bijvoorbeeld
familie te vragen of ze wilden helpen
omd6t ze het zo druk hadden. 'We moes-
ten met elkaar in gesprek. De vraag zou
moeten zljn: wat is belangrijk voor uw
moeder, en welke rol zou u daarin kun-

tvz |  2016ni3



. : rpglsnf Dan is het vertrekpunt het
, rcvinden van de bewoner, niet de
'  . . i te van het werk. '
: '  Jc avonden leerden de medewerkers
.:c tirrl i l ie elkaar beter kennen. Antje

- ccn groot verschil tussen datgene
..,rr)\ 'er aan de bestuurstafel werd ge-

' .,1 cn de thema's op de avonden. 'Op

- ' . ;ursniveau bespraken we welke in-
' . . : r )cnten we moesten ontwikkelen om
..,rrrcnrr'erking te verbeteren. Tijdens
,, , r11jg1 bleek wat fhmi l ie en professi-
. ccht bezighield. Een dochter twij-

. : .  ( , t  /c haar moeder de krulspelden
-:r t  inzetten. Pakte ze dan niet  het
-\ \ 'Jlr de verzorgenden af? Zo voelde
-- . : . .

\  is ie op samenwerking
.ti:rr t l ie avonden miste Antje een dui-

-c visie op de samenwerking. Er
-.: ccn rr'erkgroep opgericht met zes

'  ' r . . r ( )nals en zes fami l ie leden, dr ie ui t
- r:rlcl lr i ird en drie '<gewone' familie-

leden. 'Er waren geluiden dat het ook
zonder fanr i l ie kon. Immers,  fami l ie leden
inzetten kost extra ti jd en tamilie begrijpt
onze vaktaal  n iet .  Maar het was ju ist  heel
goed.'

Keukenlades op slot
Het moment brak aan om per locat ie
een plan van aanpak te ontwikkelen. En
toen kwam al les st i l  te l iggen. Eind 2013
constateerde de Inspect ie voor de Ge-
zondheidszorg ernst ige tekortkomingen
op een locatie. Antje: 'Het werkte ver-
lammend. De aandacht ging nu in de
hele organisat ie naar de werkprocessen
en de protocol len,  of  we al les wel  op
orde hadden. Hierbij verloren we de cli-
€nt en diens werkeli jke behoefte snel uit
het oog. Dat botste met onze idee€n over
samenwerking met de informele zorg.
Dat familie in de woning kookte was
niet meer vanzelfsprekend in verband
met de hygidneregels. De keukenlades
moesten op slot ,  n iet  erg ui tnodigend

-meldei'(schoonmaakdag): lan Pijl poetst het zilver op zijn moeders kamer

voor fami l ie. '  En het plan van aanpal i
bleef l iggen.
'Er kwam pas weer beweging in tocn rr'c
in 2015 begonnen met een onderzoek
naar wat goede zorg inhield voor de bc-
woners zell. En toen Noorderbreedtc dc
zaken weer op orde had. Het ntoet lta-
tuurli jk veil ig zijn, maar het rvelbevintlcn
van onze bewoners is minstens zo bc-
langrijk. '

Fami l ie en naasten horen
erbij
'Het mogel i jk  maken dat rnenscn l . i r  , ' r r .
kunnen wonen en leven op een ln.lnlcr
die bi j  hen past,  kunnen n'e nict  a l iccn.
Alleen samen kunnen rr'e brlrg sti. l . l lr \ '()()r
een goede dag van de berr'oner. Icticr is
op zijn eigen manier van betekenis. I)it
vraagt om goede santenu'erking cloor ntet
elkaar in gesprek te gaan en erkenning
van elkaars ervaringen, krvaliteiten en
mogeli jkheden. Iedere situatie vraagt onr
een aanpak op maat waar in de betrokke-
nen - bewoner, lamilie, vri jwil l iger en
nredewerkers - elkaar aanvullen.'
Dat heeft gevolgen voor de manier van
werken in de organisatie. 'We beseftbn
steeds meer dat het team van de ben'oner
niet alleen uit professionals bestaat maar
uit familie/naasten, vri jwilI igers en ntede-
werkers. Een goed vorlrbeeld is een scho-
ling over Veil ige \/ri jheid (r 'r i jheidsbeper-
kende maatregelen) in Friesrna State. Die
werd niet alleen aan de z-orgmedewerkers
gegeven maar ook aan vri jwil l igers, re-
ceptioniste en fhcil i tair medewerkers. Op
deze manier werd het onderwerp echt
vertaald naar de dageli jkse prakti jk. Waar
loop je tegen aan? Hoe doet een ander
dat? Met elkaar en van elkaar leren om de
bewoner centraal te stellen en een goede
dag te bezorgen. Ik hoop dat in de toe-
komst ook betrokken familieleden hierbii
worden ui tgenodigd. ' I
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