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 Kompas reisdoel 6:

Samenspel met mantel-
zorgers en vrijwilligers

Kompas reisdoel 6:
Samenspel met mantel - 
zorgers en vrijwilligers 

Kijk voor meer informatie op 
Archinet in de groep Kompas 
6e reisdoel Samenspel met 
mantelzorgers en vrijwilligers

Het afgelopen anderhalf jaar zijn we bezig geweest met de eerste 
vijf reisdoelen van het Archipel (Kwaliteits)Kompas:  
woon-/ leefplezier, voldoende vakbekwame medewerkers, mentaal
welbevinden en zingeving, veiligheid en lichamelijk welbevinden 
en gezondheid. Tijd voor het volgende en laatste reisdoel in de 
cyclus: samenspel met mantelzorgers en vrijwilligers. 



 

Waar gaat het deze keer over?
Vanaf 22 mei starten we met het reisdoel 
‘samenspel met mantelzorgers en vrijwilligers’. 
De onderwerpen die binnen dit reisdoel vallen 
staan op de pagina hiernaast.

Waarom hebben we het kompas?
In het landelijk kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg staat beschreven dat we 
verplicht zijn aan te tonen dat we structureel 
bezig zijn met het verbeteren van de kwaliteit.  
Dus stellen we ons steeds de vraag: “Wat doen we goed?” en “Wat kan er beter?” 
Binnen Archipel gebruiken we hiervoor het Archipel Kompas, dat inmiddels door het 
ministerie goedgekeurd en erkend is als instrument om de kwaliteit verbeteren. 

Hoe was het ook alweer?
Voor elk reisdoel wordt er een aparte Archinetgroep gemaakt. Ook voor het reisdoel
Samenspel met mantelzorgers en vrijwilligers (Archinet > groepen > Kompas > kies 
Kompas 6e reisdoel Samenspel met mantelzorgers en vrijwilligers).
In deze groep kun je alle informatie vinden over het onderwerp Samenspel met 
mantelzorgers/vrijwilligers, zoals:
•  Uitkomsten van enquêtes die verstuurd zijn aan cliënten (360 graden feedback), 

mantelzorgers en vrijwilligers
•  Waarderingen op Zorgkaartnederland.nl

Deze informatie geeft jullie 
mogelijk al een eerste aanzet voor 
de verbeterpunten ten aanzien 
van het reisdoel Samenspel met 
mantelzorgers en vrijwilligers. 
Daarnaast kun je natuurlijk ook 
gebruikmaken van de informatie 
die je mogelijk hebt gekregen uit 
gesprekken of bijeenkomsten met 
cliënten en mantelzorgers en 
eventueel indien voorhanden ook 
audits,  inspectiebezoeken, 

klachten, complimenten, etc.  
Vervolgens kiezen jullie één of 
meerdere verbeterpunten uit en vullen 
deze dan in de Verbetermeter in.

In de verbetermeter zal jullie gevraagd 
worden om kort per verbeterpunt aan te 
geven:
•  Wat je als team gaat verbeteren
•  Hoe je dat gaat aanpakken
•  Wie is verantwoordelijk voor het monitoren van dit verbeterpunt
•  Wanneer je wilt dat dit klaar is of wanneer je dit wilt evalueren

Mochten jullie vragen hebben neem dan contact op een van de leden van het 
Kompasteam of stel je vraag op kompas@archipelzorggroep.nl, in de archinetgroep of 
neem direct contact op met Frank Hendriks 06 127 46 093. Veel succes!

Wat hoort er allemaal bij het 
reisdoel Samenspel met  
mantelzorgers/vrijwilligers?
Binnen de verpleeghuiszorg hebben we de 
mantelzorgers en vrijwilligers steeds harder 
nodig om ervoor te (blijven) zorgen dat 
cliënten de zorg krijgen die zij nodig 
hebben en de activiteiten waar zij blij van 
worden. Belangrijk is om hierbij de 
mantelzorger en de vrij williger zodanig in te 
zetten dat hij voelt wat de toegevoegde 
waarde is van zijn inzet en dat daarom ook graag doet. Voor de organisatie en ter 
ondersteuning van de professionals, maar vooral voor de cliënten. Daarbij moet je 
samen in overleg. 

Waar wil de mantelzorger/vrijwilliger graag bij ondersteunen? Bij het eetmoment of gaat 
hij/zij liever naar buiten om een wandeling te maken? En over de tijden. Welke moment 
schikt de mantelzorger/vrijwilliger om te komen? Hoe zorg je ervoor dat er goede 
afspraken gemaakt worden over verantwoordelijk heden. En bovenal hoe zorg je ervoor 
dat de mantelzorger/vrijwilliger zich ook welkom voelt en onderdeel van het team is?


