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‘MINDER BUDGET EN TOCH MEER ZORG’ 
 
 
Werkt ook u met uw mensen doorlopend aan de ontwikkeling van de zorg? Continu investeren in trainingen, 
methodieken, werkwijzen, therapieën, e.d.? Top. En biedt uw instelling langdurige zorg voor cliënten met bijzonder 
gedrag? Dan weet u ongetwijfeld dat in Nederland van de ca. 300.000 cliënten PG en VG naar schatting nog altijd 
80% regelmatig gedragsproblemen1 vertoont. Mogelijk dus, dat uw instelling, mede gelet op de Wet Zorg en Dwang 
nog wat extra te doen staat. Maar uw budget staat steeds verder onder druk, toch? Belevingsgerichte Zorg biedt 
uitkomst. 
 
Ontketenen. Mooi dat uw instelling heel wat kennis en ervaring (methodieken, therapieën, werkwijzen, 
trainingen, e.d.) in huis heeft. De vraag is echter, komen deze optimaal tot hun recht? Ziet u hier nog verbeter 
potentieel? Belevingsgerichte Zorg helpt u verder. Opgesloten kennis en ervaring worden ontketend. Uw mensen 
leren van elkaar, werken nauw samen, stemmen af en helpen de zorg ontwikkelen. Krachten bundelen, dat is wat 
Belevingsgerichte Zorg doet. Uw mensen dringen verder door tot de essentie van zorg. 
 
Inleven. In de kern is Belevingsgerichte Zorg de cliënt beter verstaan en zo dichter bij zijn beleving komen. Zeker 
bij moeilijk verstaanbaar gedrag wordt snel verschil gemaakt. Aandacht voor non-verbale communicatie blijkt dé crux. 
De interessante en complexe wereld van de zintuigen is voor veel zorgverleners – wonderwel – nog betrekkelijk 
onbekend. Hier is winst te behalen. 
 
Zorgoptimalisatie. Belevingsgerichte Zorg versterkt het vermogen tot inleven. Hoe beter je de cliënt verstaat 
des te dichter je bij de kern van zijn zorgvraag komt. En om dit te realiseren werken we met uw mensen graag 
aan het versterken van hun eigen vermogen tot introspectie, observatie en interpretatie. Naar mate dat lukt wordt 
de zorg geoptimaliseerd.  
 
Resultaten.  Belevingsgerichte Zorg biedt cliënten meer welbevinden, brengt de medewerkers in hun 
kracht, biedt de leiding control, laat de organisatie inspelen op landelijk beleid en last but not least helpt het 
financieel resultaat stijgen. Te mooi om waar te zijn? Nee hoor, ervaring leert dat het werkt. 
 
‘Minder budget en toch meer zorg’. Als u nu met mij investeert in Belevingsgerichte Zorg kan dat mét een 
reële inverdien afspraak. Interessant toch? Ik kom daarvoor graag bij u op bezoek. Ik zie alvast uit naar ons 
gesprek. 
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‘Rob was regiomanager van de Twentse Zorgcentra in de periode (2006+2007) dat ik daar bestuurder was. In zijn 
regio viel een breed scala aan voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking, variërend van 
ambulant tot zeer ernstig beperkt. Hij heeft zich snel ontwikkeld van een ervaren zakelijke dienstverlener tot een 
zorg-manager die echt de mensen begrijpt waar het in de zorg om gaat en tegelijk de zakelijke targets realiseert. 
Het ontwikkelen van het podium belevingsgerichte zorg is een passende volgende stap, ik beveel Rob graag 
aan.’ Hans van der Molen 
 
 
1 Bron: http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Onbegrepen-gedrag-bij-dementie.html   
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