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Experimenteren met het Tubbe-model in WZC Sint-Jozef
Waarom?
•

Geïnspireerd door onze visie ‘een (t)huis met een ziel’ en met het oog op bouw- en
verbouwingswerken gingen we in WZC Sint-Jozef op zoek naar een gepaste
organisatiestructuur. We kozen ervoor om dit te doen volgens de principes van de
innovatieve arbeidsorganisatie.

•

Op zeker moment komen we tot het besef dat we op onze ‘intensieve’ weg naar
onze innovatieve arbeidsorganisatie vooral met medewerkers aan de slag gegaan
zijn en onze bewoners misschien te weinig betrokken hebben. ‘Hoe kunnen we
onze bewoners alsnog betrekken?’ vroegen we ons af. We lieten ons hierbij
inspireren door het Tubbe-model (project i.s.m. Koning Boudewijnstichting).

Wat inspireert ons in het Tubbe-model?
•

Tubbe is een communicatie- en relatieversterkend model. Er worden
banden gesmeed tussen medewerkers en bewoners/familie waardoor er
een warme en menselijke omgeving voor bewoners, bezoekers en
medewerkers ontstaat.

•

Uitgangspunt: Zolang een mens leeft, wil hij LEVEN!

•

Het gaat om een bottum-up, klantgericht model waarbij ouderen samen
met medewerkers deelnemen aan thematische werkgroepen, betrokken
worden in dagelijkse activiteiten en taken, zetelen in organen, …

•

Als medewerker ben je aan het werk in het huis van de bewoner.
Bewoners mogen niet het gevoel hebben te leven op de werkplek van de
medewerkers, maar geven samen met medewerkers mee vorm aan ‘hun’
(t)huis.

•

Een aangename, huiselijke plek waar ouderen hun leven nog ten volle
kunnen LEVEN én een aantrekkelijke, motiverende job voor
medewerkers! Ook aan medewerkers wordt heel wat regelruimte
gegeven. Zij krijgen een hoge graad van autonomie op vlak van
beslissingen en budgetten.

•

Tubbe is een zorgethisch beladen model, ingebed in een zorgethisch
klimaat.
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Hoe?
•

Onze zelforganiserende teams werken volgens het sterrolmodel, waarbij de
verantwoordelijkheid voor een aantal sterrollen verdeeld worden over de teamleden
op basis van talenten en competenties.

•

Project Tubbe: Hoe kunnen we elementen uit het Tubbe-model integreren in onze
sterrolwerking?
Hoe kunnen we bewoners nog beter betrekken in onze
teamwerking en inspraak geven? Kunnen ook onze bewoners in werkgroepen
zetelen, sterrollen ondersteunen en kleine teamverantwoordelijkheden op zich
nemen? …

•

Brainstormoefening door 2 pilootafdelingen (DVC De Buurt, ‘t Klooster)
 De teams inventariseren en brainstormen over betrokkenheid en inspraak van
de zorgvrager, vertrekkend vanuit de sterrolwerking
 Sterpunt per sterpunt wordt nagegaan en besproken:
 Waar betrekken wij de zorgvragers reeds in de werking? Hoe kunnen we
dit nog beter doen?
 Welke teamtaken of teamverantwoordelijkheden kunnen zorgvragers
opnemen? Hoe kunnen we inspraak bevorderen? Hoe kunnen wij
zorgvragers daarin ondersteunen?

•

Actiepunten worden gekozen door pilootafdelingen

Een greep uit de actiepunten:
 Werkgroep ‘Tafeltje Dekje’
 Bewoners betrekken bij de evaluatie van stagiaires
 Procedures/protocollen uitwerken samen met bewoners
 Keuze verjaardagsactiviteit door bewoners
 Infobrochure maken samen met bewoners
 Levensgenietersmomenten voor en door bewoners
 Organisatie en planning van activiteiten samen met bewoners
 Bewoners betrekken bij functioneringsgesprekken
 Participatie en inspraak van bewoners bij huishoudelijke taken
 Wasserij voor en door bewoners
 Avondactiviteit op vraag van bewoners
 Bewoners onthalen ‘bezoekers’ in hun huis
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Acties?
Bewoners betrekken bij functioneringsgesprekken
Hoe?
• Tijdens een koffiemoment , enkel bewoners en afdelingscoach
• Protocol functioneringsgesprek werd ‘vertaald’ voor bewoners
• Uitnodiging voor bewoners en foto’s van teamleden voorzien
• 3 medewerkers bespreken per bijeenkomst
• Groeipunten van bewoners worden besproken met medewerker
Onze ervaringen
• We zien bewoners ‘groeien’. Ze voelen zich gewaardeerd en belangrijk.
• De bewoners kijken uit naar de bijeenkomst, vragen ernaar, willen tijd vrij houden, …
• Talrijke opkomst (8-10 bewoners)
• De bewoners durven echt kritisch te zijn, zijn eerlijk, kunnen teamleden goed
inschatten, zitten op dezelfde golflengte, …
• Bewoners brengen ‘diepgang’ in de evaluatie, andere aspecten komen aan bod
• Het is mooi om te zien hoe bewoners teamleden helpen groeien. Bewoners geven ook
achteraf nog spontaan feedback over groeipunten van medewerkers.
• Voor teamleden was dit in eerste instantie beangstigend, maar nu is iedereen erg
enthousiast. Ze zijn blij met de groeipunten die ze kregen van de bewoners.
• Hechtere band tussen team en bewoners. Men leert elkaar beter kennen.
• Bewoners en teamleden zijn in staat om onderling conflicten te bespreken en uit te
klaren.

Bewoners met dementie?

• I.s.m. referentiepersoon dementie en ergo werden 10 vragen geselecteerd
(vb. Heb je het gevoel dat ze om je geeft? Vraagt ze wat jij wil of zegt ze wat
je moet doen? Voel jij je goed verzorgd door haar? …)
• Selectie: personen met dementie (2 licht, 2 matig en 2 zwaar) -> vragen aan
bewoner en zoeken naar ‘juist moment’ voor bewoner
• Kleurenfoto van medewerkers op de werkvloer
• Gesprekje op de kamer (vertrouwde omgeving) nadat medewerker kamer
verlaten heeft
• Bewoner de tijd geven om te antwoorden en goed observeren!
‘Vanaf het moment dat ik een foto van een collega toon, ontstaat er al een
glimlach, een gefronst gezicht of een onrustige houding bij de bewoner. Ik vraag
dan of alles goed is en of hij/zij dit gesprekje verder wil zetten. Ik stel de vraag
waarom hij/zij zo reageert op de foto. Soms komt er geen reactie, vaak wel (vb. dat
is een schoon meisje en zo vriendelijk…) en dan ga ik verder met mijn vragen. Ik
vind het echt de moeite om ook personen met dementie te betrekken bij mijn
voorbereiding van functioneringsgesprekken. Ik heb wel dag per dag moeten
aftasten naar een goed momentje, maar ik was enorm verbaasd over de
antwoorden en de feedback die ik van de bewoners kreeg. Ik denk dat deze
feedback mijn medewerkers kan helpen bij de reflectie over hun handelen.’

Experimenteren met het Tubbe-model in WZC Sint-Jozef
Acties?
Werkgroep ‘Tafeltje Dekje’
Wie?
•

20-tal bewoners, medewerker keuken en tafelbediening, animatrice

Doel?
•
•

Inspraak en betrokkenheid van bewoners m.b.t. maaltijden
Relatie tussen bewoners en (keuken)medewerkers bevorderen
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Voorbeelden acties
Bewoners betrekken bij het opmaken van richtlijnen
Wat is oor jullie aangepaste ( omer)kledij oor on e mede erkers in
et DVC?
 leedjes juist boven de knie vlakke hand erboven of vingertippen
naast het lichaam mogen de benen niet raken
 chorten even lang als kleedjes
 iet achter de bloes kunnen kijken als men zich bukt mannen
vinden dit niet nodig zolang er maar niets uit valt 
 Vaste schoen als je in de zorg werkt
 iever geen ‘pakken’ wij kijken liever naar mooi geklede dames 
 een scheuren in broeken
 iet overdrijven met piercings in het gezicht
 een opvallende gekleurde haren groen paars blauw…geen
hanenkam
 iet overdrijven met zichtbare tattoo dan maar afdekken
 iever geen stretch oorbellen
 orbellen horloge armband kan maar niet tijdens de zorg
 Trouwring moet je van ons niet uitdoen
 ooie kleurtjes nagellak is ok

A ondacti iteit op ‘t Klooster

Op de bewonersraden op afdeling ‘t Klooster gaven de bewoners aan graag
een avondactiviteit te hebben. De animatrice komt nu op maandagavond voor
een gezellige activiteit.

Samen folder maken voor DVC De Buurt

Wasserij voor en door bewoners

Verkiezingen in het woonzorgcentrum

Creatief aan de slag met de gebruikersraad

Bewoners een stem geven op de Raad van Bestuur

Bewoners maken hun grieven kenbaar
via nieuwjaarsbrief
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Onze ervaringen en tips
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Verhalen delen met elkaar m.b.t. medezeggenschap en inspraak van bewoners werkt
inspirerend! Ook andere medewerkers en teams gaan ermee aan de slag.
Werkgroepen met bewoners organiseren is niet altijd even evident. Bewoners geven
aan hier weinig behoefte aan te hebben. Andere manier van aanpak zoeken. ->
Focus op inspraak en betrokkenheid in kleine, alledaagse dingen. Tracht inspraak te
integreren in de dagdagelijkse werking!
Groep trekkers nodig. Directie en Raad van Bestuur meenemen in het verhaal!
Als je bewoners inspraak wil geven, moet je ook medewerkers inspraak geven.
Bewoners moeten versterkt, begeleid en ondersteund worden m.b.t. inspraak. Zij zijn
dit niet gewoon.
Personen met dementie: samen met alle betrokkenen zoeken naar manieren om ook
deze mensen te betrekken en een stem te geven
Belangrijk om ook de context van de bewoner mee te nemen!
Afstappen van standaardzorg. Iedereen is uniek. Uitzonderingen maken, maar voor
iedereen andere!
Medewerkers moeten de ‘mindset ‘krijgen om eerst de bewoner te bevragen en dan
pas te ‘doen’. Dit is niet altijd even evident. Het gaat om een cultuur te creëren in de
organisatie waarin dit mogelijk wordt. Dit moet ingebed zijn in de visie van je
organisatie!
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