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Zien
Anders kijken, meer zien! Het is de treffende naam van 
een verbetertraject binnen een van de verpleeghuizen 
van  zorggroep Maas & Waal. Een naam ook die de gehele 
 organisatie aanspreekt. Want wie anders kijkt, ziet meer. En 
in het verlengde daarvan: overziet en doorziet meer. In ons 
streven naar belevingsgericht werken – ook wel betekenis-
vol of aandachtsgericht werken – is dat waar het begint.

Al langer geleden zijn we binnen de Zorggroep afgestapt 
van aanbodgericht werken (‘wij bieden aan wat goed is 
voor u’). Daarvoor in de plaats kwam het vraaggericht 
werken (‘u vraagt en wij gaan daar binnen onze 
verantwoordelijkheid op in’). Echter, gebleken is dat 
vraaggericht werken onvoldoende het gewenste doel 
bereikt. Want veel cliënten vragen (nog) niet of nauwelijks. 
Nu zetten we duidelijk in op de beleving van de cliënt. 
Kijken waar hij/zij behoefte aan heeft, en wat hij/zij – al 
dan niet met ondersteuning – nog zelf kan. Zien waar hij/zij 
rust, plezier of genoegen aan beleeft, om daar vervolgens 
vindingrijk op in te gaan.

Dat vraagt niet alleen van medewerkers een andere 
aanpak. De organisatie draagt als eerste haar steentje bij. 

Onze visie vraagt om een praktische benadering en een 
vorm waarin dat mogelijk is. Binnen die structuur staan 
welzijn en wonen voorop; daarin ervaren cliënten dat zij 
ertoe doen. Op zorg zijn we zuinig. Enerzijds omdat we 
ons maar al te goed realiseren dat zorg iets kostbaars is 
wat je moet koesteren. Anderzijds omdat je zo’n kostbaar 
goed alleen daar moet gebruiken waar het werkelijk nodig 
is. In die gevallen moet de zorg ook verantwoord zijn, zeer 
deskundig en professioneel.
 
Anders kijken, meer zien dus. Heel letterlijk in het gelijkna-
mige verbetertraject waarin met behulp van een eenvoudige 
videocamera dagelijkse gebeurtenissen worden vastgelegd 
om van te leren: wat gaat er goed en wat kan er beter? Meer 
figuurlijk binnen de kaders van het project Geestelijke zorg. 
Hierin wordt onder meer samen met cliënten van De Hey-
Acker gekeken naar de diepere betekenis van de op handen 
zijnde verhuizing naar de nieuwbouw van St. Elisabeth. 
En ten slotte, de creatieve wijze waarop hoofden zich meer 
kunnen laten zien op de werkvloer zonder hun verantwoor-
delijkheden voor kosten en kwaliteit te veronachtzamen. 
Sprekende voorbeelden die aantonen dat wie op andere 
wijze naar dezelfde vraag kijkt, meer ziet.
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Fietsend over de dijk in het Land van Maas en Waal, wind door de haren, 
zonlicht op het gezicht. Met dat prachtige beeld begint dit jaarverslag: 
zien, doen, beleven. Een thema met een brede reikwijdte en lange 
houdbaarheidsdatum. Mede daarom een uitgelezen startpunt voor een 
nieuwe stap binnen zorggroep Maas & Waal: het begin van een nieuwe 
cyclus in ons meerjarenbeleid.

De afgelopen jaren heeft het kwaliteitsdenken centraal gestaan binnen  
onze Zorggroep. Dat zal u in de laatste drie jaarverslagen niet zijn ontgaan.  
Met de HKZ-certificering (2008) legden we een solide fundament onder  
onze kwaliteitsbewaking. We verankerden de cyclus plan-do-check-act  
binnen onze organisatie en staan inmiddels – zo mogen we rustig stellen – 
voor een permanente verbetering van de kwaliteit van onze zorg- en 
dienstverlening. 

Maar hoe nu te komen van goed naar beter? Of zelfs van goed naar 
geweldig? In managementkringen circuleert daarvoor onder andere het 
egelprincipe: het inzicht dat je moet zoeken naar eenvoud in je visie om dat 
vervolgens als een egel te realiseren; gestaag werken aan je ambitie en je 
omgeving daarbij prikkelen.

We zijn in die lijn anders gaan kijken, om meer te zien. Tegen de 
maatschappelijke trend in hebben we onze focus op ‘fouten’ verlegd naar de 
focus op ‘hoe kan het beter?’ In het verlengde daarvan vragen we niet: ‘wat 
moet jij doen?’ maar: ‘wat zou ik kunnen doen?’ Dat vergt een wezenlijke 
gedragsverandering van ons allemaal. Van management én medewerkers 
en vrijwilligers, maar ook van cliënten en hun verwanten. Het levert 
gelukkig ook veel op. Want het zoveel als mogelijk zelf regisseren en zelf 
doen blijkt een belangrijke voorwaarde voor tevredenheid en geluk; zowel 
van onze medewerkers als van onze cliënten. 

We zien, door anders te kijken. We doen, in plaats van naar de ander te 
wijzen. We beleven, omdat we het gevoel hebben ertoe te doen. Toegelicht 
in verhalende foto’s en gelardeerd met korte teksten. Daarmee is dit 
jaarverslag zelf een bron geworden van zien, doen, beleven.

Bert van Lingen
voorzitter raad van bestuur
zorggroep Maas & Waal
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‘Aardappelen, gehakt, sla… er wordt lekker gezond gegeten!’
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‘Onze spullen vertellen zulke mooie verhalen, over verhuizen en wat dat met je doet’
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‘Je ziet hoe oprecht de communicatie tussen een medewerker en cliënt kan zijn’
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Doen
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Anders kijken is goed. Maar wie te lang kijkt, loopt het 
gevaar zich blind te staren. Daarom willen we als zorggroep 
Maas & Waal niet alleen zien, maar ook doen. 

Steeds minder leggen we ons toe op het maken van 
dichtgetimmerde plannen en protocollen. Het maken 
van een ruwe schets voldoet om een oplossingsrichting 
in te slaan. In de praktijk vullen we samen met cliënten en 
familie de schets in. En steeds opnieuw passen we deze 
aan door de situatie te overzien. Oftewel, al doende leren, 
en al lerende doen. Zoals op de Ontwikkelafdeling, waar 
stagiaires van verschillende opleidingen en leerniveaus 
deelnemen aan authentieke werksituaties en daar ook 
verantwoordelijkheid voor dragen.

De continue uitnodiging tot verbetering geldt voor 
alle afdelingen en lagen van onze organisatie; van het 
management tot op de werkvloer. Dat houdt in dat ook onze 
medewerkers die dagelijks in contact met onze cliënten 
staan, bepaalde autonomie krijgen. Binnen hun eigen 
werkgebied en de kaders die daarvoor gesteld zijn, kunnen 
zij zaken zo organiseren dat deze aansluiten bij de behoefte 
van cliënten. 

Het trainen en oefenen van het zelf doen van alledaagse 
huishoudelijke activiteiten is zo’n behoefte. Uitgaande van 
het beginsel dat je zelf leert revalideren, trainen cliënten 
vaardigheden als tafeldekken, koken of het schillen van 
een appeltje. Dat doen zij onder het toeziend oog van 
activiteitenbegeleiders en naar hun eigen behoefte.

Kortom, eenvoudige, alledaagse handelingen, al even 
ongekunsteld benaderd. Dus wat doen we wanneer de 
persoonsgebonden was van cliënten niet langer door 
de Zorggroep kan worden verzorgd als gevolg van 
bekostigingsproblematiek? Dan proberen we op een 
creatieve manier oplossingen te bedenken en uit te voeren. 
Zo wassen en strijken enkele cliënten uit zorgcentrum 
Overmars sinds kort weer hun eigen wasgoed. Iets wat zij 
hun hele leven gewend waren te doen, maar wij van hen 
hebben overgenomen met hun verhuizing naar zorggroep 
Maas & Waal. Met de beste bedoelingen overigens! 

Onder begeleiding blijken onze cliënten nog altijd heel goed 
in staat dagelijkse klusjes zelf te doen. Sterker nog, het 
geeft hen een gevoel van nuttig zijn en draagt bij aan sociale 
interactie en gezelligheid.

Je laten zien
Dorien Frederiks is leidinggevende van Lauwegaard 11, 12, 13.  

Zij laat zich zoveel mogelijk zien. “Door in de huiskamer 
bijvoorbeeld de kassabonnen te controleren, zie ik toe  
op wat er gegeten wordt en blijf ik in contact met onze 

medewerkers en cliënten.”

Inzien
Vanuit het project Geestelijke zorg geeft EVV’er Gerrie de  

Leeuw aandacht aan de persoonlijke beleving van cliënten 
rondom de aankomende verhuizing van De Hey-Acker  

naar St. Elisabeth. “Hierdoor krijg je meer inzicht in wat er speelt 
en kun je beter aansluiten bij de beleving van de cliënt.”

Meer zien
Anders kijken, meer zien. Dorry Stuij, initiator van dit 

verbetertraject: “Door met een videocamera opnamen  
te maken, zien we met elkaar wat verbeterd kan worden, 

maar vooral ook wat er goed gaat.” 



‘Zelf doen en met elkaar je verbeterpunten delen, daar leer je van’
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‘Zolang ik het kan, doe ik zelf mijn was’14/15



‘Opnieuw leren tafel dekken, koken of een appeltje schillen… alles is revalideren’
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Beleven
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‘Beter drie minuten praten op de rand van het bed, dan 
vijf met de deurklink in je hand.’ Een uitspraak die diep 
invoelbaar maakt wat het verschil is tussen werk en 
beleving. Binnen zorggroep Maas & Waal streven we 
naar manieren om echt speciaal te kunnen zijn voor 
anderen. Dat zit ’m dikwijls in het doen van heel gewone 
dingen. Door regelgeving, een sterke focus op incidenten 
en protocollering in de zorg is dat ‘gewone’ veelal naar 
de achtergrond verdrongen. Met het activeren van een 
onorthodoxe blik en aanpak – waarover vele medewerkers 
van nature beschikken – willen wij die gewone dingen weer 
op de voorgrond plaatsen.

Slim vakmanschap noemen we dat. Met oprechte aandacht 
voor simpele en alledaagse dingen zetten we de eerste 
stappen: op een doordeweekse ochtend gezellig een kopje 
koffie drinken in het dorp of vissen langs de waterkant 
bijvoorbeeld. Natuurlijk vergt het aardig wat van het 
organisatietalent van onze medewerkers; maar dat talent 
is er. Bovendien zijn we professioneel en willen we in ons 
werk allemaal iets bereiken wat er echt toe doet. Wie het 
plezier bespeurt op de gezichten van cliënten, weet dat we 
dat op zo’n moment doen.

Beleving is ongrijpbaar en niet te vatten in zoiets als een 
woon-leefplan. Vooraf is het dan ook moeilijk inschatten 
wat iemands wensen en behoeften zijn. Cliënten uiten 
vaak ook niet wat ze prettig of onprettig vinden. Ze 
voelen zich overgeleverd aan de regels van het huis. Het 
is dus zaak goed te kijken, meer te zien dan ‘een cliënt’ 
en vervolgens wel of niet iets te ondernemen. Een mooi 
voorbeeld vormt het bezoek van de hondenclub. Er zijn 
natuurlijk cliënten die daar niet op zitten te wachten. 
Bijvoorbeeld omdat ze honden vies vinden. Dat is 
namelijk ook beleving. Daartegenover staan cliënten bij 
wie de geur, het gepiep en de aanraking van de honden 
herinneringen oproepen aan tijden van weleer, interactie 
teweegbrengen waardoor er wordt gepraat en gelachen. 
In beide gevallen is de hondenclub smeerolie voor 
intermenselijk contact.

Niets is zo persoonlijk als beleving. Noch in de ervaring, 
noch in het ‘creëren’ ervan. De bal ligt daarmee niet 
zozeer bij de organisatie, maar bij ons allemaal. Wíj zijn 
de organisatie! Want wij maken het verschil tussen drie 
minuten praten op de rand van het bed, of vijf met de 
deurklink in de hand.

Leren
Ze zijn jong, gebruiken moderne communicatiemiddelen en  

laten zich niet vangen door vier muren: ontmoet de jonge garde 
van de Ontwikkelafdeling. Hun stage staat in het teken van doen. 

“Samen met andere stagiaires een team vormen en een eigen 
blok runnen. Daar leer je zoveel meer van!” 

Wassen
Vouwen, wassen, strijken, drogen. Voor een aantal cliënten  
van zorgcentrum Overmars is de was doen wekelijkse kost. 

“Vroeger was je wel een hele week met de was bezig,  
nu maar twee ochtendjes. (Lachend) Gelukkig maar,  

want we hebben het hier druk zat!”

Koken
Mechelien Gerritsen ondersteunt als activiteitenbegeleidster 

de kookgroep van de Huishoudelijke Activiteiten van het 
Dagelijks Leven (HADL)-training in St. Elisabeth. “Met of zonder 

hulpstukken snijden, koken, thee zetten. Onder begeleiding én in 
een gezellige sfeer leren cliënten dat opnieuw te doen.”



‘Un bietje aaie die hundjes, da’s toch luk, woar?’20/21



‘Gezellig met elkaar een bakkie doen in het dorp’
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‘Aan de waterkant, waar het visserslatijn weer klinkt als vroeger...’
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Verbeeld in negen paginavullende foto’s heeft zien, doen, beleven een 
gezicht gekregen. Een jong gezicht. Enthousiast en bevlogen weliswaar, 
maar jong. De visie die schuilgaat achter zien, doen, beleven overstijgt het 
jaarverslag in reikwijdte en houdbaarheid; en is krachtig genoeg om het 
begin van een nieuwe cyclus in te luiden. Die visie, gecombineerd met slim 
vakmanschap, leidt tot wonen, welzijn en zorg gekenmerkt door betekenis 
en beleving.

Wat het afgelopen jaar op bescheiden schaal is ingezet, krijgt binnen 
ons meerjarenbeleid het podium om uit te groeien tot een breed ervaren 
en diepgewortelde overtuiging. Maar daar is lef voor nodig. Van ons 
allemaal. Want slim vakmanschap houdt in dat we durven focussen. Dat 
we voorrang geven aan een praatje met een cliënt. Ook als dat betekent dat 
de afwas aan het einde van een dienst niet (geheel) is gedaan. Dat we alle 
veranderingen die op de zorg af komen, naar onze eigen hand proberen te 
zetten. Ook als dat inhoudt dat we daarover stevig in gesprek moeten met 
overheidsinstanties.

We willen de moed hebben om waar nodig naast de gebaande paden te 
lopen. Anders durven kijken om zo bij alledaagse oplossingen te komen. 
Het leefritme van onze cliënten als uitgangspunt te nemen – ook waar dat 
vraagt om onorthodoxe oplossingen.

Als we onze cliënten aanmoedigen om de regie over hun leven in eigen 
hand te nemen, dan mogen en willen we als organisatie niet achterblijven. 
Slim vakmanschap is daartoe de sleutel. Het begint echter met zien, doen, 
beleven.

De jaargegevens van zorggroep Maas & Waal zijn te downloaden via 
www.jaarverslagenzorg.nl.
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Bietje aaie
De meeste dames van woning 3 in De Kasteelhof te Druten 

zijn wel vertrouwd met honden. Al kwam de hond bij de meesten 
vroeger niet in huis. Bij het zien van de viervoeters van KC 

Maas en Waal komen de herinneringen weer boven. “We hebbe 
eigenluk altijd een hundje gehad; ik denk er nog duk an…”

Bakkie doen
Wat is er nu leuker om bij mooi weer op een terrasje te genieten 

van een lekker kopje koffie en, waarom niet, een taartje 
erbij. Gewoon gezellig, net als vroeger. Met ‘Bakkie doen’ 

blazen activiteitenbegeleidsters en vrijwilligers van Alde Steeg 
die ervaring nieuw leven in.

Visserslatijn
Toen Mack Coppes, medewerker Technische Dienst van 
St. Elisabeth, op eigen initiatief rolstoelen opknapte en 

verhuurde, wist hij wat hij met de opbrengst zou doen. Dat ging 
in het potje voor de visclub. “Samen met vrijwilligers nemen wij 

cliënten mee uit vissen. Dat zijn heerlijke middagen!”
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Zorggroep Maas & Waal biedt een compleet 
pakket aan diensten op het gebied van 
wonen, welzijn en zorg vanuit de locaties 
St. Elisabeth in Beneden-Leeuwen, Waelwick 
in Ewijk, De Kasteelhof in Druten, Alde Steeg 
in Beuningen, De Hey-Acker in Beneden-
Leeuwen, Huize Henricus in Wamel, Overmars 
in Winssen, de verpleegunit De Hulsen in 
Nijmegen en vanuit het zMW thuiszorgteam.




