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Het hart van de zorg is daar waar de zorg gegeven wordt, waar kwetsbare families 

vragen, problemen en wensen hebben. Die families zijn in toenemende mate zelf 

verantwoordelijk voor hun zorg. De moderne samenleving is immers aan het 

veranderen. De verzorgingsstaat groeit uit tot een managementstaat. Waarden 

als onderlinge solidariteit en sociale zekerheid maken plaats voor efficiëntie en 

effectiviteit. Wat betekent dit voor de praktijk? Wat gebeurt er in de ontmoeting 

tussen zorgvragers, familiezorger en beroepskrachten? Wat speelt er zich af in die 

zorgrelaties?
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Het afgelopen jaar is een druk jaar geweest, waarin we veel van onze vakgenoten hebben 
ontmoet en samen veel families hebben begeleid. We zijn blij dat we onze expertise op het 
gebied van Familiezorg op veel plekken hebben uitgedragen. 

Desondanks is de visie die we een tiental jaar geleden hebben geformuleerd om alle organisa-
ties in de regio Midden Brabant ‘familiezorgproof’ te maken, niet geslaagd. Maar het streven 
is onverminderd groot om dit te blijven doen, voornamelijk ten behoeve van de families in 
chronische zorgsituaties die nog steeds van het kastje naar de muur gestuurd worden. Ex-
fam zou voor de uitvoering van familiezorgbegeleiding overbodig moeten zijn. De focus voor 
de komende jaren blijft het verbeteren van de samenwerking met de medewerkers van de 
Toegang, met de medewerkers van ContourdeTwern en deelnemers in de Sociale Wijkteams, 
mede door het geven van coaching on the job in de gespreksvoering met zorgvrager en de 
familie. Samen met ContourdeTwern werken we intensief aan een gezamenlijke aanpak ten 
behoeve van families in zorgsituaties in Tilburg, betere zichtbaarheid en bereikbaarheid voor 
mantelzorgers. Zie vooruitblik.

Inmiddels heeft Yvonne van den Meijdenberg haar plek gevonden en zijn we erg blij met zo’n 
vakvrouw in ons midden. In 2018 krijgt ze een contract voor onbepaalde tijd. Ellen Willemse 
is in september 2017 met pensioen gegaan en voor haar vervanging is nog geen sollicitatie-
procedure gestart. We hopen met voldoende extra inkomsten via het Educatiecentrum in het 
najaar 2018 een vacature voor een nieuwe medewerker te kunnen plaatsen.  

In het kader van professionalisering van Exfam is in 2017 een begin gemaakt met ons te ori-
enteren in de Governance Code voor leden van de Raad van Toezicht. Met een presentatie van 
de voorzitter Becker Awad, die qua kennis volledig is ingevoerd in de regelgeving die voort-
vloeit uit het hanteren van de Governance Code, zijn de leden van de Raad van Toezicht en 
de bestuurder van Exfam geïnformeerd over de consequenties hiervan. In principe is besloten 
aan te sluiten bij de Governance Code Zorg in plaats van Welzijn omdat Exfam voornamelijk 
werkzaam is in de gezondheidszorgbranche. Alle families bevinden zich in ernstige zorgsitua-
ties en derhalve werken we veel samen met zorgcollega’s. Afgesproken is vanaf 2018 volgens 
de richtlijnen van de Governance Code te werken met desbetreffende profielen voor de leden 
van de Raad van Toezicht.

Omdat we in 2016 een negatief saldo op de balans hadden is ervoor gekozen in 2017 zo min 
mogelijk extra te investeren. Ontwikkeltrajecten zijn even on hold gezet.

Inleiding
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Werkzaamheden 
in de gemeente Tilburg
In de gemeente Tilburg hebben in 2017 meer families de weg gevonden naar Exfam. Vooral 
mensen uit Tilburg in intensieve zorgtrajecten die de weg kwijt waren en die we samen met 
collega’s van het RCL, huisartsenpraktijken, ContourdeTwern, RIBW, Veilig Thuis, als gezin 
of familie begeleid hebben naar een stabiele zorgsituatie. Daarbij is het opvallend hoeveel 
casuïstiek zich afspeelt in gezinnen met NAH problematiek. Er is extra aandacht aan besteed 
in het jaarverslag. Evenals meer aandacht voor activiteiten in het kader van begeleiding van 
migrantenvrouwen in zorgsituaties in Tilburg.

De overige prestaties zijn uitgevoerd volgens afspraak. Hieronder vindt u een toelichting op de 
werkzaamheden die naast het begeleiden van families in zorgsituaties betrekking hebben op 
advies aan collega-organisaties, kennisoverdracht tijdens netwerkbijeenkomsten, coaching on 
the job en training en scholing van professionals in de zorg- en welzijnssector. 

- Meerdere malen betrokken bij re-integratietrajecten bij het UWV en desgevraagd de be-
oordeling: ontheffing van sollicitatieplicht.

- Aantal netwerkbijeenkomsten bijgewoond in Oud Noord, het Zuiderkwartier in het kader 
van Bemoeizorg. 

- Deelname werkgroep Ouderenmishandeling vier keer per jaar.
- Eenmalige beoordeling mantelzorgtaken in relatie tot werk, op verzoek van de Diamant-

groep.
- Samen zorgen thuis, een cursus voor mantelzorgers die zich net bewust zijn van het feit 

dat ze mantelzorger zijn. Samen met ContourdeTwern 1 cursus gegeven. 
- Overzicht van aantal begeleidingstrajecten individueel en systemisch vindt u onderaan het 

verslag.

- Samenwerking, verwijzing en gezamenlijke vraagverheldering met afdeling Pauwer van 
Amarant t.a.v. jonge gezinnen met NAH problematiek.

	 Steeds	meer	jonge	gezinnen	met	NAH	problematiek	weten	ons	te	vinden,	deels	door	verwij-
zing	vanuit	Las	psychologiepraktijk,	maar	ook	vanuit	Revalidatie	Leypark,	maatschappelijk	
werk.	In	deze	verwijzing	wordt	gevraagd	om	een	systemische	aanpak	van	de	problemen	
waar	men	als	gezin/familie	 tegenaan	 loopt.	Waar	 jonge	kinderen	 in	het	gezin	zijn	 lopen	
getroffen	ouders	ook	aan	tegen	zorg-	en	opvoedingsproblemen.	Wij	hebben	in	het	aanbod	

Voor families in zorgsituaties

NAH problematiek
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van	Pauwer	een	samenwerking	gevonden	die	jonge	ouders/verzorgers	kan	helpen	bij	deze	
vraagstukken	en	die	flexibel	om	wil	gaan	met	vraag	en	aanbod.

- Nieuwe aanmeldingen van veel jonge gezinnen met jonge kinderen waarvan ouder getrof-
fen is door NAH problematiek 

- Samenwerking, verwijzing en ouder-coaching gesprekken samen met kindertherapeute(n)
- Één terugkombijeenkomst NAH-partnergroep in samenwerking met LAS Psychologieprak-

tijk. 
- Wehelpen.nl met name aandacht gehad voor de NAH stroming binnen Wehelpen. Overleg 

met name over inhoud.
- Café Brein, een viertal bijeenkomsten in Tilburg, gemiddeld 30 tot 40 mensen aanwezig.
- NAH bijeenkomsten verzorgd in Tilburg Zuid. In samenwerking met Contour de Twern, Siza 

en het NaHuis. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd voor familieleden van iemand die 
getroffen is door NAH. Doel is ontmoeting, lotgenotencontact en uitwisseling van informa-
tie. Deze bijeenkomsten worden één maal per kwartaal georganiseerd. Opkomst gemid-
deld vier mantelzorgers.

NAH bijeenkomsten verzorgd in de Reeshof
Bijeenkomst voor mensen die getroffen zijn en hun familie. Tijdens deze bijeenkomsten 
voeren we het gesprek met de familie en met name dat zij met elkaar in gesprek gaan. 
Doel voor de mantelzorgers is ervaringen uitwisselen, informatie delen. De gespreks-
voering met de familieleden wordt de ene keer gefaciliteerd door Exfam en de andere 
keer door een mantelzorgondersteuner van ContourdeTwern. 

De getroffenen gaan ook met elkaar in gesprek, maar wat vrijblijvender. Dit samenzijn 
wordt begeleid door een sociaal werker van ContourdeTwern en een ambulant begelei-
der van Siza. Deze bijeenkomst wordt elke zes weken georganiseerd in samenwerking 
met Contour de Twern en Siza.  Opkomst is wisselend: gemiddeld vijftien getroffenen 
en vijf mantelzorgers. Vier keer per jaar.

Bijzondere aandacht voor een heel belangrijke dienst van Exfam die de afgelopen jaren wat 
onderbelicht is gebleven: het bereiken en begeleiden van vrouwen met een niet-nederlandse 
achtergrond, migrantenvrouwen, in relatie tot zorgvragen. Al 15 jaar lang worden op deze 
wijze gemiddeld 60 vrouwen per jaar bereikt en geschoold. Onder de uitnodiging vindt u een 
overzicht van de overige werkzaamheden voor migrantenvrouwen in Tilburg.

                   

Transculturele Familiezorg
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Cursus Transculturele Familiezorg Thuis voor vrouwen
Migranten en  ouderen willen bij ziekte of ouderdom het liefst door hun naaste of eigen kin-
deren verzorgd worden. Dat is niet altijd even makkelijk om te doen. Familieleden willen leren 
hoe je die zorg het beste kunt geven en ook hoe Nederlandse organisaties kunnen helpen bij 
de zorg voor hun ouderen.

Vaak helpen familieleden als tolk bij een artsenbezoek, halen medicijnen bij de apotheek en 
regelen extra hulpmiddelen en zorg, zo goed als het kan. Uit ervaring van andere cursisten 
weten we dat er behoefte is aan meer informatie over al deze aspecten van familiezorg. Het 
Expertisecentrum familiezorg organiseert samen met de ouderkamer een cursus van tien bij-
eenkomsten over alles wat met familiezorg te maken heeft.

Praktische informatie over deze  GRATIS  cursus
Doelgroep:   - Vrouwen die iemand verzorgen of mogelijk gaan verzorgen. 
                   - Vrouwen die een opleiding of vrijwilligerswerk in de zorg (willen gaan) doen.
          - Vrouwen die interesse hebben in meer kennis over de zorg voor ouderen.
Opzet:  - De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten en start 30 november.
   - De cursus wordt gegeven in het Nederlands. 
   - De cursus kan worden afgesloten met een toets en een certificaat.
Plaats:   - Vlashofschool Bartokstraat 131, 5011 Tilburg.
Tijd:  - Donderdagochtend van 08.30 tot 11.30 uur.

Inhoud van de cursus
- Samen met de cursisten wordt de inhoud van de cursus bepaald bij een eerste bijeen-

komst.
- In de cursus komen onderwerpen aan bod als: Wat is familiezorg. Hoe zorg je thuis voor 

een oudere. Waar kan ondersteuning gehaald worden. 
- Begrijp je lichaam, het toepassen en gebruik van medicijnen, gezonde voeding, hoe werkt 

ouderenzorg en thuiszorg in Nederland en in Tilburg. Welke vergoeding kan ik aanvragen?

- Waar kan ik hulpmiddelen lenen en wat kost dat? Hoe help ik een rolstoelrijder en hoe help 
je een ouder het beste in en uit bed? Verder geven we informatie over zorgorganisaties die 
helpen om de ouderen zolang mogelijk thuis te laten wonen en families hierbij te helpen. 
Ook worden ziektebeelden behandeld zoals suikerziekte, kanker, dementie, reuma, ziekten 
van het hart en de longen en het verzorgen van een oudere bij of na een verlamming.

- De cursus wordt gegeven door Ine Bertens, (wijkverpleegkundige en lerares verpleeg-
kunde).

Aansluitend is in november 2017 bij de ouderkamer van de Vlashofschool een nieuwe basis-
cursus gestart waar ook enkele moeders van de Lichtenberg school deelnemen. Vanwege de 
deelname van twee vluchtelingen is alsnog een Arabische tolk ingeschakeld. Extra aandacht 
is in deze cursus voor laaggeletterdheid. Zo worden de werkbladen aangepast in eenvoudiger 
Nederlands. De samenwerking met ouderkamers in noord verloopt erg goed. Ouders vragen 
om mantelzorgthema’s en de begeleiders verzorgen de werving, de ruimte, koffie en thee en 
waar nodig andere ondersteuning.                                                                      



Expertisecentrum Familiezorg Jaarverslag 2017    |    7

Aan de vervolgcursus transculturele familiezorg thuis bij basisschool de Dirigent hebben 18 
dames deelgenomen van elf nationaliteiten. Eind april hebben we de cursus afgesloten met 
een excursie naar het Turkse verpleeghuis Lale in Breda. Volgens Kenniscentrum Pharos wordt 
slechts 1 procent van de migrante ouderen met dementie in een verpleeghuis verzorgd. Het 
taboe over ‘niet door de eigen kinderen verzorgd worden’ is volop aanwezig.

De basisvoorlichting ‘Wat is Familiezorg?’ heeft zes maal plaatsgevonden .
• Bij Turkse vrouwen in Tilburg West, (Wijkcentrum de Back)
• Bij Arabische vrouwen in Tilburg West, (Wijkcentrum de Back) 
• Bij Syrische vrouwen in samenwerking met vluchtelingenwerk
• Lochtenberg school in Tilburg Noord, in samenwerking met de Ouderkamer 
• Vlashofschool Tilburg Noord, in samenwerking met de Ouderkamer 
• Vrouwengroep de Bloesem, in Tilburg Noord.

Individuele ondersteuning is gegeven aan familieleden van een oudere migrant met demen-
tie,  waarbij problemen binnen de familie, over opname in een verpleeghuis, een bedreiging 
werden voor de veiligheid thuis. Een tweede casus had te maken met een illegale terminale 
patiënte en een overbelaste zus zonder kennis van ondersteuningsmogelijkheden.

Uitnodiging	‘De	Ouderkamers’	voor	vrouwen	in	Tilburg	Noord.	
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Zorgconsulenten huisartsen Tilburg in 2017, 
voor hulp aan migrantenfamilies

Het project ‘Zorgconsulenten huisartsen Tilburg’ is in samenwerking met Exfam in september 
2015 gestart. Het project is nog steeds succesvol. Het doel ‘ondersteuning van de huisartsen’ 
wordt ook door de huisartsen zo ervaren, blijkt uit een evaluatie. Ondersteuningsverzoeken 
van huisartsen hebben vooral te maken met diabeteszorg, dementie, kanker, terminale zorg, 
vluchtelingen en familiezorg. Waar nodig wordt gewerkt met behulp van telefonische tolken en 
de training ‘Werken met een telefonische tolk’ is twee maal verzorgd.

Op verzoek van huisartsen in Den Bosch is het mogelijk ook 
daar de zorgconsulenten in te zetten en is het team uitgebreid 
met een Berber sprekende zorgconsulente en ervaren Spaans 
sprekende praktijkondersteuner. Dit naast de Arabisch en Turks 
sprekende verpleegkundige en Brabants sprekende coördina-
tor. Behalve taal en cultuur spelen laaggeletterdheid en onvol-
doende kennis van zelfzorg- en ondersteuningsmogelijkheden 
een grote rol.

Vluchtelingenzorg was een specifiek probleem in 2017. Tot eind van het jaar waren er meer 
dan 100 vluchtelingen in Tilburg Noord zonder huisarts en de Arabischsprekende zorgconsu-
lent en coördinator hebben de nodige extra uren gewerkt in soms zeer complexe situaties.
Omdat met name veel Syrische en Eritrese vluchtelingen zijn gehuisvest in Tilburg en zij niet 
bekend zijn met de huisartsenzorg en huisartsenpost, is een groepsvoorlichting ontwikkeld  en 
zes maal verzorgd in samenwerking met vluchtelingenwerk.  

In 2017 is de groep partners van dementerenden acht keer bij elkaar gekomen onder bege-
leiding van een medewerker van Exfam. Dit jaar zijn twee echtgenoten verhuisd naar een 
verpleeghuis, beide partners zijn dit jaar gebleven. De groep bestaat uit acht deelnemers. Het 
afgelopen jaar heeft het merendeel meegewerkt aan onderzoeken. Enerzijds van een onder-
zoeker die in opdracht van Exfam interviews heeft afgenomen (zie Onderzoek Merel Cornax), 
anderzijds van HBO studenten die kwantitatief vragenlijsten hebben afgenomen. De Proeftuin 
Dementie heeft voor de nieuwsbrief verhalen verzameld. De partners is beloofd dat ze in 2018 
niet meer gevraagd worden om mee te werken aan onderzoek, het levert hen onvoldoende er-
kenning op. Ze willen graag dat er zichtbaar iets verandert in het doen en laten van de profes-
sionals in plaats van steeds weer informatie te verstrekken die naar hun idee niets verbetert 
aan de dagelijkse (kop)zorgen. 

Partnergroep van patiënten met een dementie 
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ELO, elektronische leeromgeving methode familiezorg
In experimentele zin wordt gebruik gemaakt van de ELO. Op individuele basis worden licenties 
afgegeven, bij Philadelphia hebben tien teams gebruik gemaakt van het werken met de ELO. 
Bij het ROC Tilburg wordt klassikaal scholen gecombineerd met het afnemen van vier modules 
van de ELO. Bij TSN Thuiszorg en in opleidingen bij de Hanze Hogeschool is de ELO geïntrodu-
ceerd. Bij het in gebruik nemen van de webshop op zowel de website van Exfam als de website 
van Familiezorg Nederland verwachten we dat de vraag naar de ELO fors zal toenemen. 

Train de trainer: Cursus expert familiezorg
Ieder jaar, zo ook in 2017, worden gemiddeld 25 nieuwe experts familiezorg opgeleid, die in 
hun werkomgeving zorgen voor de verspreiding van het gedachtegoed van de methode fa-
miliezorg. Op deze wijze kunnen zorgorganisaties en gemeentelijke instellingen aan het werk 
met de ‘de kunst van het ontmoeten’. Coördinatoren Informele Zorg van ContourdeTwern en 
senior begeleiders en consulenten medezeggenschap van Amarant zijn op deze wijze ook ge-
traind zodat zij kunnen werken vanuit de zorgdriehoek waarbij de zorgsituatie centraal staat 
in plaats van de cliënt. Met beide organisaties bestaat een intensieve samenwerking waardoor 
de systemische werkwijze gedeeld kan worden.

De Wever 
Binnen de Wever (zorgorganisatie voor ouderen in Tilburg) is Exfam al tien jaar actief in het 
geven van intervisie aan teams en doorontwikkeling en verbetering van procedures. De trai-
ners familiezorg binnen de Wever geven introductiecursussen aan nieuwe medewerkers en 
binnen de Weverbrede werkgroep Familiezorg vindt verbinding en afstemming plaats van alle 
activiteiten rondom het thema Familiezorg. Tevens betrekken managers en behandelaren Ex-
fam bij mediation-trajecten op locaties en advisering bij omgang met families. De interesse in 
de elektronische leeromgeving geeft managers binnen de Wever uitzicht op een andere vorm 
van kennisoverdracht.

Amarant Project Familiezorg en Medezeggenschap
 Het project Familiezorg/Medezeggenschap bij Amarant (zorgorganisatie voor mensen 
met een beperking in Midden- en West-Brabant) is eind december 2017 afgerond en succesvol 
geëvalueerd. Het is jammer dat het een tweejarig project was, we waren eigenlijk pas net be-
gonnen. Amarant heeft geen extra middelen beschikbaar om de borging stevig weg te zetten. 
Dit fenomeen staat niet op zichzelf. 

 Wanneer we in een zorgorganisatie aan het werk gaan pleiten we er altijd indringend 
voor om middelen ter beschikking te stellen voor het implementeren en borgen van een rela-
tionele werkwijze die meer vraagt dan alleen een paar dagen training. Voor extra informatie 
over de resultaten van het project zie onze website www.expertisecentrumfamiliezorg.nl       

Workshops, training, scholing, coaching on the job en advies 
aan professionals in Tilburg
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Workshops
- Senze Zorg, bijeenkomst voor alle medewerkers in het kader van kennismaking met fami-

liezorg
- Kennisdag Dementie Willem II Stadion Tilburg, twee workshops ‘met elkaar aan tafel’.
- Tilburgse Kruisvereniging, een workshop voor leden en medewerkers en gesprekken met 

bestuur van ‘De Wijkzuster’. 
- Zorg Innovatie Netwerk (ZIN) van Wever Thuis. Deze workshop familiezorg is voor leerlin-

gen en stagiaires en nieuwe medewerkers gegeven. De workshop duurt anderhalf uur en 
vindt twee keer per jaar plaats.

- Thebe de Hillen, workshop familiezorg voor medewerkers.
- Gezondheidscentrum Reeshof, workshop voor samenwerkingspartners huisartsen in het 

kader van kwetsbare ouderen.
- Proeve van Bekwaamheid trainers Familiezorg. Acht workshops bijgewoond van toekom-

stige trainers familiezorg.
- Amarant Pauwer, NAH specialisatie, meerdere workshops voor teams en managers experts 

familiezorg opgeleid.
- Amarant, Wonen in de Wijk en Sociaal Domein workshops voor managementteams en se-

niorbegeleiders

Intervisie, supervisie en coaching on the job en advies
- Contour, RIBW, Thebe, Exfam en zelfstandig ondernemers, vier intervisiebijeenkomsten. 
- RIBW Tilburg, gemiddeld twaalf deelnemers, vier casuïstiek bijeenkomsten voor vier teams.
- Notre Dame (De Wever), zorgmedewerkers en managers, acht casuïstiek besprekingen.
- Den Herdgang, zorgmedewerkers, vier casuïstiekbijeenkomsten.
- Heikant (De Wever) Intensieve mediator trajecten voor teams en families.
- ContourdeTwern, samenwerking in het kader van verbetering begeleiding van families in 

zorgsituaties.
- Joannes Zwijssen (De Wever), mediator traject voor medewerkers en familie.

Overzicht scholing en training van professionals in Tilburg
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- Amarant, BZW (Begeleid Zelfstandig Wonen) teams begeleid in een vijftal casussen.
- De Wever werkgroep Familiezorg Weverbreed wordt door Exfam begeleid. 
- Vele adviesgesprekken met projectleiders, trainers familiezorg, managers zorg- en welzijn 

organisaties, opleiders en docenten in het onderwijs.
- Psychologiepraktijk Las, bijeenkomst van medewerkers van de praktijk.
- Tal van adviesgesprekken met projectleiders, trainers familiezorg, collega’s van andere 

organisaties, zelfstandig ondernemers, managers en bestuurders in de regio Tilburg.

Kobalt, Kinderdienstencentrum (KDC) Amarant in Tilburg, coaching on the job 
door middel van Video Hometraining. Het KDC is er voor kinderen met een ont-
wikkelingsachterstand en hun gezin.
In 2016 is begonnen met het project coaching on the job. Na een start van 3 intervi-
siebijeenkomsten ter voorbereiding in 2016 hebben medewerkers van Kobalt  in 2017 
gesprekken met de ouders/verzorgers van kinderen gefilmd. Deze gesprekken zijn sa-
men met de medewerker en de senior begeleider van Kobalt geëvalueerd samen met de 
medewerkers. Elke medewerker kreeg de feedback uitgewerkt en er zijn met medewer-
kers aandachtpunten besproken. Zo nodig voerde de medewerker een volgend gesprek 
met ouders dat werd gefilmd. De nadruk lag op het leerproces, waarbij aandacht werd 
gegeven aan het samenwerken met ouders aan goede zorg, het open staan voor de 
deskundigheid van de ouders EN de brussen (broers en zussen) en oog en oor hebben 
voor de vragen en behoeften van ouders en brussen. Ook de gedragsdeskundigen zijn 
betrokken bij dit project. In de feedback is steeds de link met de methode familiezorg 
gelegd, de zorgtriade, de vraagverheldering. Zie hieronder een van  de  “stoppers” in 
de feedbackverslagen. 

Familiezorg betekent: Hoe vergroten we als Amarant de kracht van de familie? Zodat die 
familie en wij samen, ieder op onze manier en met onze kwaliteiten, zorg kunnen dragen 
voor het kindje. Als de familie geen onderlinge steun heeft, of een heel klein netwerk 
waarop men terug kan vallen, uit kan huilen, is dat zwaarder voor pappa en mamma. 
Daarom willen we dat weten.
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Training en scholing
- Senze Zorg, introductiecursus team Wonen twee dagdelen en team Ambulant een dagdeel 

met aangepaste inhoud en casuïstiek bespreking.
- Cursus train de trainer Familiezorg, voor- en najaar , in totaal 25 experts familiezorg opge-

leid. Plusminus 15 deelnemers afkomstig van Amarant.
- Presentatie en workshop RCH (Zorggroep RCH Midden Brabant).
- NaHuis, workshop voor huisartsen en POH-ers.
- ROC Tilburg, twee dagdelen palliatieve- en familiezorg voor studenten.
- ROC Docententraining en intervisie docent met Familiezorg als aandachtsveld ‘Scholing aan 

docenten ROC, project positieve gezondheid’. Groep van ongeveer 15 docenten. Het doel is 
opleiden van docenten opdat zij de methode familiezorg kunnen integreren in hun lessen. 
De training bestaat uit drie avonden.

- De Wever, Heikant een introductiecursus voor nieuwe medewerkers.

ROC docententraining en supervisie
Het ROC heeft als speerpunt om de docenten kennis te laten nemen van de methode 
familiezorg en hen te stimuleren om systemisch werken een plaats te geven in hun les-
stof en aanbod. Dat betekent dat alle docenten twee uitgebreide workshops/dagdelen 
aangeboden krijgen waarna ze gezamenlijk een manier bedenken waarop ze ‘werken 
met families in zorgsituaties’ integreren in het curriculum van de opleidingen voor ver-
pleegkundigen en verzorgenden. Programma is in nauw overleg met directie en oplei-
ders op maat gemaakt. Voor het eerst wordt gebruik gemaakt van de elektronische 
leeromgeving (ELO).
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Exfam hecht sinds het begin van de ontwikkeling van de methode familiezorg aan verdere 
verbetering van onze werkwijze. Dat doen we onder andere met stagières die met en voor 
ons onderzoeksvraagstukken met betrekking tot begeleiding van families in chronische 
zorgsituaties bestuderen. Samenwerking met Hogescholen en Universiteiten is daarbij een 
inspirerende omgeving. In 2017 zijn een drietal studenten afgestudeerd met zeer uiteenlopende 
opdrachten waarbij onze medewerkers met veel plezier met hen hebben samengewerkt aan 
onderstaande producten.

1. Eindopdracht Design Academy
Evie Sparidans heeft in het najaar van 2017 haar eindopdracht afgerond. Een speciaal thema: 
‘Hoe voelt het om dement te zijn?’ en daarmee af te studeren aan een opleiding van de Design 
Academy. Haar ervaringen en die van haar familieleden, in de omgang met haar oma met 
dementie, hebben geresulteerd in een boekwerk met de titel ‘Hou vast’. Het geeft familieleden 
de gelegenheid om met de patiënt met dementie over een onderwerp te praten. Per pagina 
kun je een thema kiezen.

  
Waarom	kost	het	mij	zoveel	moeite	om	me	dingen
te	herinneren?
Ik	ben	bang.
Ik	kan	de	juiste	woorden	niet	vinden.
Hoe	voelt	het	om	dementie	te	hebben?	In	dit	kleine
boekje	probeert	Evie	Sparidaens	de	juiste	woorden
te	vinden.	Zij	confronteert	ons	met	de	leegte	en	de
verwarring	en	vooral	met	het	onophoudelijk	zoeken
naar	houvast.

Kijk voor meer informatie op de website van Evie: www.eviesparidaens.nl of op de website van 
Exfam: http://www.expertisecentrumfamiliezorg.nl/nieuws/

Onderzoek
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2. Eindopdracht International Lifestyle Studies
Studenten worden opgeleid tot trendwatcher en conceptontwikkelaar met de nadruk op 
kwaliteit van leven. Nathalie den Teuling heeft een onderzoek gewijd aan de kwaliteit van 
leven van partners van mensen met een depressie. Zij heeft ze Stille Zorgers genoemd, 
mensen die vaak alleen zijn in hun situatie. Door middel van interviews met partners heeft 

ze een concept ontwikkeld om partners op een niet 
opdringerige manier te laten weten dat er hulp en 
steun voor ze is. Tevens is dit concept bedoeld om 
derden de mogelijkheid te bieden op een discrete 
wijze tot steun te zijn. 

Kijk voor het volledig rapport op www.expertisecentrumfamiliezorg.nl

3. Thesis Universiteit van Tilburg, opleiding Organisatiewetenschappen
Een onderzoek naar de intensiteit van samenwerking tussen zorginstellingen, cliënten en fa-
milies met de methode familiezorg. Merel Cornax is in december 2017 afgestudeerd aan de 
Universiteit van Tilburg, opleiding Organisatiewetenschappen. Zij heeft in opdracht van Exfam 
gewerkt aan een onderzoek met de volgende vraag: “Is er in sommige zorgsituaties, waarin 
wordt geclaimd dat de methode familiezorg wordt toegepast, inderdaad sprake van een inte-
grale aanpak, en van welke factoren zou de aanwezigheid van een integrale samenwerking af 
kunnen hangen? Kijk voor gehele onderzoek op: www.expertisecentrumfamiliezorg.nl/nieuws/
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Goirle

- Gespreksleiding Alzheimercafé Oisterwijk-Moergestel. Wij zijn hiervoor benaderd door 
Harri Aarts, Alzheimer Nederland, voorzitter regio Midden Brabant, omdat de vorige 
gespreksleiders waren opgestapt. Vanaf oktober is een van de medewerkers van Exfam 
kroegbaas in het café samen met een casemanager dementie van Thebe. Exfam wordt 
hiervoor betaald door de Stichting Alzheimer. Per avond zijn gemiddeld 55 mensen 
aanwezig. Het Alzheimercafé vindt elke derde dinsdag van de maand plaats van 19.30 uur 
tot 22.00 uur.

- Families in Hilvarenbeek, Loon op Zand, Dongen en Waalwijk hebben met behulp van PGB’s 
en in overleg met de ambtenaren van desbetreffende gemeente onze hulp gekregen. Dit is 
nog net haalbaar voor ons kleine team. 

- Organisatie Dag van de Mantelzorg in Goirle. Doel was aandacht voor de mantelzorger en 
informatie bieden, waarvoor een informatiemarkt was opgezet, waar ook wij met een stand 
aanwezig waren. Voorafgaand hield iedereen een korte pitch. Daarna werd een optreden 
verzorgd door de zingende koffiekar. Opkomst die dag was ongeveer 100 personen.

- Samenwerking met medewerkers van ’t Loket, met de dementieconsulent en de mantelzor-
gondersteuner van ContourdeTwern in casuïstiek bij intensieve zorgsituaties.

- Cafe Brein is een trefpunt voor zowel naastbetrokkenen van mensen met Niet Aangeboren 
Hersenletsel (NAH) als voor mensen met een NAH, hulpverleners en andere geïnteresseer-
den. Bij mensen met NAH is sprake van een hersenbeschadiging ten gevolge van bijvoor-
beeld een hersenbloeding, herseninfarct, hersenkneuzing ongeval of hersentumor.

- In Waalwijk is het afgelopen jaar vier maal een bijeenkomst georganiseerd. Hierbij waren 
per keer tussen de 25 en 30 mensen aanwezig. 

 4 februari   Informatie over de gevolgen van NAH
 5 april        Zicht op mijn mantelzorg
 6 september  Ik woon, ik werk, ik leer, ik ontspan ook met hersenletsel
 1 november  Je eigen leven leiden

Gemeenten 
Midden-Brabant

Waalwijk
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Scholing vrijwilligers Toon Hermanshuis
In samenspraak met de leiding van het Toon Hermanshuis en de beleidsambtenaar van de ge-
meente Waalwijk is de scholing van de vrijwilligers in 2017 verplaatst naar het voorjaar 2018. 
In het najaar vindt de jaarlijkse scholing plaats, dus twee keer in 2018.

Scholing groep migrantenvrouwen
- In het najaar is een start gemaakt met het samenstellen van een groep migrantenvrouwen 

die een cursus zullen doorlopen in het voorjaar van 2018. De kosten hiervan zijn reeds 
betaald aan de migrantenconsulent die deze cursus verzorgt namens Exfam. In het najaar 
vindt de cursus plaats die is bedoeld voor 2018. 

- Samenwerking met mantelzorgondersteuner gemeente Waalwijk ten aanzien van vijf door-
verwijzingen.

  Ondersteuning mantelzorgers
In totaal bij collectieve bijeenkomsten 590 mensen ontmoet die in zorgsituaties verke-
ren, te denken aan NAH bijeenkomsten, familie-avonden, workshops en bijeenkomsten 
voor zorgvragers en mantelzorgers, Week van de Mantelzorg, Jeugd Hart van Brabant, 
bijeenkomsten Amarant Familiezorg en Medezeggenschap.

Telefonie en Mail:                            245 telefonische- en mailcontacten
Individuele begeleidingen:               102 vragen waarop werd ingegaan
Systeem begeleidingen:                  65 intensieve systemische begeleidingen
Cursus familiezorg:                         1 groep van 7 deelnemers
Transculturele Familiezorg:              2 cursussen, in totaal 30 deelnemers
Partnergroep van dementerenden: 8 bijeenkomsten, gemiddeld 8 deelnemers
Cafe Brein:                                  4 bijeenkomsten, gemiddeld 35 deelnemers

  Systeemgericht werken  uitdragen
Zorgaanbieders:                       365 contacten                     
Mantelzorgers:                              300 mantelzorgers

  Ondersteuning organisaties op het terrein van mantelzorg
Advies gemeentelijke beleid:             3 adviezen wonen en ontheffing sollicitatieplicht
Eenvoudige vragen:                      281 vragen
Meervoudige vragen:                    320 vragen om gezamenlijk een casus op te pakken
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Onze werkzaamheden 
in Nederland

We hebben in 2017 gewerkt in de gemeenten Dronten, Neerrijnen en Beek. Alle scholing, coaching 
on the job, intervisies en voorlichtingen zijn succesvol afgerond. Bij tal van zorgorganisaties 
blijven we actief. Op de Hanze Hogeschool in Groningen, de InHolland Academie in Amsterdam,  
de Avans Hogeschool in Breda en op het ROC in Tilburg zijn gastlessen gegeven met een 
vooruitzicht in 2018 om dat te continueren. 

Binnen Laverhof (zorgorganisatie voor ouderen in Noord-Oost Brabant) is Exfam, evenals bij 
de Wever, al bijna 10 jaar actief in het geven van intervisie aan teams en doorontwikkeling 
en verbetering van procedures. Exfam geeft, samen met de trainer Familiezorg van Laverhof, 
introductiecursussen voor nieuwe medewerkers. Tevens leidt de interesse voor de elektronische 
leeromgeving tot experimenteren in teams met een vervolg voor organisatiebrede afname  
van de ELO.

Met Philadelphia (landelijke zorgorganisatie voor mensen met een beperking)  sloten we begin 
2017 een contract voor de training familiezorg van plusminus 600 teams, einddatum decem-
ber 2020. In 2017 hebben we circa 20 teams getraind, een fractie van de verwachtingen. 
Ondanks een vijftal gesprekken met directeuren en een bestuurder, blijft Philadelphia op het 
standpunt staan dat de teams zich vrijwillig moeten aanmelden. Als intern geen informatie 
verstrekt wordt, kan de vraag niet gesteld worden, is ons idee. We willen graag voorlichting 
geven, zoals ook afgesproken was, zodat managers de teams kunnen aansporen gebruik te 
maken van de training familiezorg. Dit gebeurt mondjesmaat. We blijven proberen ons zicht-
baar te maken zodat in 2018 de vraag naar trainingen zal toenemen. In ieder geval neemt het 
team van Exfam deel aan het Festival ‘De bedoeling, het werkt!’.

Op de Hanze Hogeschool Groningen heeft Exfam samen met de Academische Werkplaats voor 
Verpleegkundige Diagnostiek een cursus ‘Het Familiegesprek’ ontwikkeld voor de verpleeg-
kundige beroepsgroep. In 2017 is de Innovatiewerkplaats waarin de cursus is ontwikkeld afge-
rond met een positieve evaluatie waardoor de voortgang van het thema Familiezorg geborgd 
is in de Academische Werkplaats Verpleegkundige Diagnostiek aan de Hanze Hogeschool in 
Groningen. Exfam draagt bij in het geven van de cursus familiezorg en het verder ontwikkelen 

Laverhof

Philadelphia

Hanze Hogeschool Groningen
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van onderzoek, masterclasses, cursus voor MBO opgeleide verzorgenden en verpleegkundi-
gen en de verspreiding van de inhoud naar HBO en MBO onderwijs in andere regio’s. Intussen 
is promotieonderzoek naar de effecten van het voeren van een familiegesprek, voor zowel de 
patiënt, familie als professionals in volle gang. 

Met het STOC, opleidingsinstituut voor de zorgsector in Bunnik, heeft Exfam ook in 2017 
meerdere afspraken gemaakt over de toepassing van de methode familiezorg in het pro-
gramma van de Post HBO opleiding Mantelzorgmakelaar. Het gebruik van de elektronische 
leeromgeving heeft de interesse van het STOC, we zijn in gesprek over het gebruik van de 
ELO in meerdere opleidingen.

- Palliatief Netwerk Breda 2 workshops.
- Zorggroep Sint Maarten, nieuwe medewerkers Oldenzaal.
- Gemeente Neerrijnen, wijkteam 13 deelnemers.
- Gemeente Beek, sociaal team 40 deelnemers.
- Maatje Z Castricum, workshop familiegesprek voor professionals in Haarlem en omgeving
- Laverhof, workshop voor facilitair medewerkers, zoals receptionisten.
- Steunpunt Mantelzorg Heiloo, mantelzorgbijeenkomst.
- Steunpunt Mantelzorg in Rucphen, mantelzorgbijeenkomst.
- Amarant, medewerkers KDC Breda als opfrisser voor het systemisch werken met ouders en 

familieleden.
- Amarant Rijsbergen medewerkers en familieleden in gesprek.
- Philadelphia Ede, kennismaking methode familiezorg voor medewerkers.
- Surplus-medewerkers Roosendaal, professionals en vrijwilligers informele zorg.
- Philadelphia Middelburg, workshop familie.
- Philadelphia Waalwijk, workshop familie.
- Amarant, Casa Gemert, Ouderinitiatief: in totaal 3 Workshops voor cliënten, ouders, fami-

lieleden en medewerkers.
- Hospice Yssel Thuis, workshop voor medewerkers en vrijwilligers.
- Hospice Zenith, workshop voor medewerkers en vrijwilligers.
- Tandem, informele hulp Haarlem en omgeving.
- Stichting KOH, Zuid Oost Brabant, huisartsen en praktijkondersteuners.
- Bardo/leven in de laatste fase, workshop voor medewerkers en vrijwilligers.
- Attent Zorg en Behandeling.
- Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), masterclass voor artsen en verpleegkun-

digen van de afdeling chirurgie.
- UMCG, workshop voor verpleegkundigen, opleiders en managers ziekenhuisbreed.
- MantelzorgMeer, mantelzorgorganisatie in Amstelveen.
- PEP Kenniscentrum Den Haag, workshop voor wijkverpleegkundigen.

STOC

Workshops
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Methode FamiliezorgMethode Familiezorg

verdieping

Open communicatie leidt tot minder stress

- Gemeente Dronten, gebiedsteams en jeugdgidsen, 24 dagdelen.
- Gemeente Neerrijnen, zes dagdelen supervisie voor wijkteam en 7 keer op huisbezoek met 

medewerker wijkteam.
- Philadelphia, Limburg zes dagdelen supervisie.
- Laverhof, supervisie voor managementteam en meerdere teams.
- Adviestrajecten voor trainers familiezorg, behandelaren, managers van zorgorganisaties 

en gemeenten en opleiders en docenten van onderwijsinstellingen.

- Gemeente Haarlemmermeer, loketmedewerkers twee keer verdiepingscursus.
- Philadelphia, Zeeland, Brabant en Limburg, 16 verdiepingscursussen.
- InHolland Academie 2 lesdagen in de opleiding casemanager dementie.
- Hanze Hogeschool Bedrijven, 2 dagdelen opleiding Familiezorg .
- Avans Hogeschool, dagdeel familiezorg in vervolgopleiding ouderenzorg voor verpleegkun-

digen.
- Amarant Academie, introductiecursus voor medewerkers BZW teams Breda en Etten Leur.
- Laverhof, zes introductiecursussen voor verzorgenden en een introductiecursus medewer-

kers van de Dagbesteding.
- Radboud Zorgacademie, lesdagen voor studenten van de vervolgopleidingen.

Intervisie, supervisie, coaching on the job en advies

Training en scholing
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Samenwerking ContourdeTwern en Exfam
Voor 2018 ligt een opdracht om samen met ContourdeTwern een betere bereikbaarheid en zicht-
baarheid te creëren voor families in langdurige zorgsituaties in Tilburg. Het onderzoeksrapport 
van de Fontys Hogeschool, gemaakt in opdracht van de gemeente Tilburg, zal dienen als uit-
gangspunt om de goede dingen te doen. In gezamenlijkheid zullen we de krachten bundelen om 
zowel in de wijken als stedelijk voor mantelzorgers een bekend gezicht te worden. Tegelijkertijd 
is de uitdrukkelijke wens van families in langdurige zorgsituaties dat de mantelzorgers gezien 
worden door medewerkers van de Toegang, de Sociale Wijkteams, de huisartsen en praktijkon-
dersteuners, casemanagers dementie, thuiszorgmedewerkers en persoonlijk begeleiders in de 
ambulante zorg van bijvoorbeeld Amarant. Op 5 februari vindt de startbijeenkomst plaats in het 
kader van samenwerking van de medewerkers informele zorg van CdT en Exfam.

Beleidsplan 2018 
en verder
Het is zover, het beleidsplan van 
2012-2018 gaat vervangen wor-
den door een nieuw beleidsplan. 
De voorbereidingen hebben in 
het najaar plaatsgevonden, in de 
eerste maanden van 2018 gaan 
we als team een landkaart cre-
eren die verbeeldt waar we de 
komende jaren aan moeten wer-
ken. Alvast een inkijkje hoe die 
landkaart eruit komt te zien.

Vooruitblik
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Conferentie Family Health 
over Lifespam
Het team van Exfam zal samen met een tiental 
trainers familiezorg deelnemen aan de confe-
rentie Family Health over Lifespam, georgani-
seerd door de Hanze University op 8 en 9 fe-
bruari 2018. De ontmoeting met onderzoekers, 
beleidsmakers en collega’s die landelijk met 
dezelfde materie bezig zijn, zal een feest van 
herkenning worden. Exfam werkt mee in een 
presentatie van een inwoner van Tilburg die ge-
interviewd is in het kader van zijn ervaring met 
familiezorg thuis. Ook het effectonderzoek naar 
het werken met de methode familiezorg zal ge-
presenteerd worden.

Familiezorg Nederland
In 2018 wordt verder gewerkt aan de landelijke samenwerking met partners die op het gebied 
van onderzoek en onderwijs een onontbeerlijke bijdrage leveren aan de verbetering van het 
werk van Exfam. De website van Familiezorg Nederland wordt op dit moment ingericht, hier-
onder ziet u hoe de website eruit komt te zien.

©	Maart	2018.	Mede	namens	het	team	en	de	Raad	van	Toezicht
Klaartje	van	Montfort,	directeur	-	bestuurder
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Team en Raad van Toezicht

Samenstelling team Expertisecentrum Familiezorg

Klaartje van Montfort    directeur - bestuurder 
Nona van Berkel     office manager - planner trainingen 
Jeannette Kamps     familiezorgconsulent - trainer
Yvonne van den Meijdenberg familiezorgconsulent - trainer

Dr. Deelenlaan 11, 5042 AD Tilburg | 
T 013 544 3343 | F 013 542 2131 | info@exfam.nl | www.exfam.nl

Samenstelling Raad van Toezicht Expertisecentrum Familiezorg

In de inleiding is gesproken over de professionalisering van Exfam in het kader van de Gover-
ness Code voor leden van de Raad van Toezicht. In het najaar hebben de leden kennisgemaakt 
met de richtlijnen die in de loop van de komende jaren zullen worden geïmplementeerd. 

Becker Awad, voorzitter
Nevenfuncties:
- Voorzitter Raad van Toezicht De Viersprong, Halsteren;
- Ambassadeur Stichting Samen in de Regio, Bergen op Zoom; 
- Lid Raad van Advies van de nieuwste school Tilburg, 
 onderdeel van Ons Middelbaar Onderwijs;
- Commissaris bij de Koninklijke Kerckhaert Groep, Vogelwaarde;
- Senior adviseur Progressional People/FWG, Utrecht. 

Hans van de Wiel, vice voorzitter 
Nevenfuncties:
- Secretaris cliëntenraad Katwijk - Vredehof te Oss;
- Vrijwilliger Werkgroep Hulpverlening Vincentiusvereniging Den Bosch;
- Penningmeestewr Aleida van Berckelstichting Den Bosch;
- Lid IBC (Interne Bezwarencommissie FWG) GGZ Oost Brabant
 Reinier van Arkel Den Bosch;
- Voorzitter IBC stichting Maasduinen te Waalwijk.
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Inge Appel, lid
Nevenfunctie
- Nul-uren aanstelling in het Sophia Kinderziekenhuis-Erasmus Medisch Centrum 
 ten behoeve van research in de pediatrische hematologie.

Ralf Embrechts, lid
Nevenfuncties
- Directeur MOM Tilburg, Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij, samenwerkings
 verband van maatschappelijke organisaties op gebied van Wonen, Welzijn en Zorg;
- Initiatiefnemer en voorzitter Stichting Quiet500 (onbezoldigd);
- Adviseur en mede-oprichter dorpscoöperatie Wij-Wel Diessen (onbezoldigd);
- Lid Corporatieraad Woningcorporatie Leijstromen;
- Lid Stuurgroep Tussenheid (onbezoldigd);
- Voorzitter Piushaven Levend Podium Tilburg (onbezoldigd);
- Dagvoorzitter - debatleider - columnist - sidekick via eigen bureau Vlammend.

Marjolein de Leeuw, lid
Nevenfuncties:
- Directeur Zorg en Welzijn ROC Tilburg;
- Lid Raad van Toezicht, Bedrijfsnaam Buro Atlantis Zorg, Locatie Dongen;
- Lid Raad van Toezicht, Bedrijfsnaam Stichting Brabants Verenigd Openbaar Onderwijs 

(BRAVOO), Locatie Waalwijk e.o. 

Konnie van Geffen, lid
Nevenfunctie:
- Personeelsadviseur bij De La Salle (onderdeel van Koraal).  
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