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ExFam draagt bij aan een humane begeleiding 

van mensen in langdurige en intensieve zorgsituaties 

door inzet van Familiezorg
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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 veran-

deren. De verzorgingsstaat groeit uit tot een management-

staat. 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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Inleiding

In 2016 hebben we vooral geïnvesteerd in de toekomst. Hiervoor is het hele jaar 
een intensieve samenwerking geweest met de ‘Stichting Optimale Samenwer-
king’.

Samen met hen is het nieuwe registratiesysteem ‘Inkis’ ontwikkeld. Nu gebruiken 
alleen de medewerkers van het Expertisecentrum dit om hun werkzaamheden te 
registeren. En niet alleen registreren maar ook kunnen bestanden aan de ver-
schillende casussen worden toegevoegd. Zo ontstaan complete dossiers. Het ligt 
in de bedoeling dat onder andere externe trainers in de nabije toekomst ook van 
dit systeem gebruik kunnen maken. Het is mogelijk per casus mensen een be-
voegdheid toe te kennen.

Daarnaast is met Optimale Samenwerking een elektronische leeromgeving (ELO) 
ontwikkeld. De verschillende onderdelen van de training zijn in modules onderge-
bracht. Medewerkers van organisaties kunnen zich naast fysieke bijeenkomsten 
door middel van deze modules de inhoud van familiezorg en het voeren van een 
familiegesprek eigen maken.

Onze collega Bibian Hopmans heeft in 2016 besloten te investeren in haar eigen 
yogapraktijk en meer tijd aan haar gezin te besteden. In december hebben we 
afscheid van haar genomen. Na een sollicitatieprocedure is unaniem besloten 
Yvonne van de Meijdenberg als nieuwe collega te verwelkomen. Zij is per 1 febru-
ari 2017 in dienst getreden.

Uiteraard zijn in 2016 weer veel trainingen gegeven, zijn in Tilburg specifieke 
bijeenkomsten voor ‘nieuwe’ mantelzorgers samen met collega’s  van Contourde-
Twern georganiseerd, hebben we cursussen voor mantelzorgers van partners met 
NAH samen met Las psychologie gegeven, iedere zes weken een partnergroep 
van mensen met dementie begeleid en twee cursussen transculturele familiezorg 
gegeven. We hebben samen gewerkt met de Hanze Hogeschool in Groningen, 
waar verpleegkundigen zich hebben bekwaamd in het voeren van een familiege-
sprek. Familiezorg Nederland ontwikkelde zich verder. We hebben aan veel orga-
nisaties workshops gegeven. 

Voor meer informatie hierover verwijs ik u graag naar de verdere inhoud van dit 
jaarverslag.
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Yvonne van den Meijdenberg
Sinds begin februari ben ik werkzaam bij Exfam. Mijn eerste kennismaking met Klaartje van 
Montfort was in september 2016. Ik heb eind september een kennismakingsgesprek gevoerd 
met Klaartje. Dit heb ik ervaren als een prettig en vooral open gesprek. Ik voelde mij direct op 
mijn gemak. Tijdens dat gesprek was er een wederzijdse klik en vroeg Klaartje mij of ik deel 
wilde nemen aan de cursus voor trainers die in oktober 2016 zou starten. Hier stond ik voor 
open en zogezegd zo gedaan. Tijdens deze periode hebben wij beiden de mogelijkheid gehad 
elkaar beter te leren kennen. 

In december heb ik via de officiële route op de vacature van Bibian gesolliciteerd. Het eerste 
gesprek heb ik gevoerd met het hele team. De sfeer was open en ik voelde me eigenlijk best 
ontspannen. Na afloop toch wat onzeker, maar later volgde het verlossende telefoontje ik 
was door naar de tweede ronde. Er werd mij gevraagd om een presentatie te geven over de 
zorgtriade. Dit vond ik een leuke uitdaging. De voorbereiding hiervan heeft me wel veel tijd 
en energie gekost, maar dit had ik er graag voor over. Niet eerder heb ik zo staan bibberen 
tijdens een presentatie, maar overall was ik tevreden met mijn resultaat. Het team was ook 
enthousiast want ik kreeg enige tijd later te horen dat ik aangenomen was als familiecoach/
trainer. 

Ik voel me vereerd dat mij het vertrouwen is gegeven mij te verwelkomen als collega. Op dit 
moment ben ik reeds 1 maand in dienst. En vind ik het fijn te ervaren om ruimte te krijgen 
en mezelf te ontwikkelen. Daarnaast geniet ik van het contact met mijn collega’s. En kijk ik 
ernaar uit om zelfstandig aan de slag te gaan als trainer/coach. 

Evy van Riel heeft, in het kader van haar opleiding toegepaste gerontologie aan de Fontys 
Hogeschool, onderzoek gedaan naar het familiegesprek als werkmodel. Daarbij heeft ze naar 
de volgende onderdelen gekeken en uitgewerkt:

• Uitgangspunten van het familie-
   gesprek. 
• Basishouding voor het familiegesprek.
• Basisregels voor het familiegesprek.
• Aandachtspunten bij het familie-
   gesprek.
• Aanpak voor het familiegesprek.

Tenslotte heeft zij het doorlopen van 
alle fases van het familiegesprek waar 
men rekening mee dient te houden in 
een model gezet. Van begin tot eind 
kan dit model toegepast worden in het 
familiegesprek om open communicatie 
te realiseren. 

Stagiaires

Heldere
doelstellingen

Gezamenlijke
verantwoor-
delijkheid

Open
communicatie

Wederzijds
respect

Flexibel
aanpassen

Initiatief
tonen

Uitdaging

Betrokkenheid

Duidelijkheid Diversiteit

Ontwikkeling

Actie

Teamwerk
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Maaike Ermerins-Kelders deed, in het 
kader van haar opleiding toegepaste 
psychologie aan de Fontys Hogeschool, 
onderzoek naar open communicatie in 
de methode familiezorg. In haar rapport 
heeft zij advies uitgebracht over de inter-
venties ter bevordering van de transfer 
van het geleerde over open communica-
tie. Dit om te zorgen dat Exfam en haar 
cliënten meer rendement kunnen halen 
uit de training methode familiezorg. Op 
basis van de resultaten van het veld- en 
literatuuronderzoek zijn trainingsinter-
venties ontwikkeld om de transfer van 
het geleerde over open communicatie 
naar de praktijk te bevorderen in de trai-
ning methode familiezorg. 

Op 22 en 23 juni 2016 hebben we samen met Wouter Hart een tweedaags leertraject geor-
ganiseerd. Naast deelname van ons gehele team hebben we circa 15 samenwerkingspartners 
uitgenodigd. De training is verzorgd door Wouter Hart en Maria Roelofs. Doel van deze training 
was dat ieder, die nauw verbonden is aan het Expertisecentrum Familiezorg, in staat is om (bij 
de klanten van Exfam) op managementniveau te denken, te interveniëren en verantwoorde-
lijkheid te nemen vanuit het gedachtegoed van Verdraaide Organisaties.

De eerste dag heeft Wouter Hart ons kennis laten maken met het thema Verdraaide Organisaties: 
terug naar de Bedoeling. De tweede dag hebben we met Maria Roelofs verder gewerkt en 
was het onderwerp de relevantie voor 
onze eigen werksituaties. Tijdens deze 
tweede dag hebben we verder met elkaar 
besproken wat de ambities zijn van het 
Expertisecentrum Familiezorg en de 
aanwezige samenwerkende partners om 
te leren handelen vanuit de bedoeling. 
Daarop aansluitend zijn we ingegaan op 
wat nodig is om de ideeën van Verdraaide 
Organisaties levend te houden en we 
maken de afspraak in december nog een 
keer bij elkaar te komen om te bespreken 
wat de ervaringen zijn in ieders eigen 
werkomgeving. Het waren inspirerende 
dagen.

Verdraaide Organisaties, terug naar de Bedoeling
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Medio 2016 heeft het team van Exfam 
samen met alle leden van de Raad van 
Toezicht (Commissie Strategie Exfam) 
een paar sessies georganiseerd om op 
operationeel- en strategisch niveau de 
activiteiten en het beleid voor de na-
bije toekomst van Exfam scherp te for-
muleren. De onderstaande vragen en 
hoofdzaken zijn leidend voor onze acti-
viteiten van de eerstkomende tijd. Een 
aantal zaken is inmiddels in gang ge-
zet, andere zaken zullen in het nieuwe 
beleidsplan, dat in 2018 wordt gefor-
muleerd, voor de langere termijn wor-
den uiteengezet. Voor de noodzakelijke 
onderbouwing van onze keuzes heeft 
Exfam aan Tim Choy gevraagd een li-
teratuurstudie te doen naar de huidige 
stand van zaken rondom mantelzorg-
beleid in Nederland, mede in relatie tot 
landen in Europa (‘Familiezorg in Per-
spectief’). Publicatie is te downloaden 
via de website. 

• WMO, hebben de burgers echt invloed, kunnen wij daar een bijdrage aan leveren? 
• Beleid van werkgevers: zorgverlof en combinatie werk en zorg, personeelsbeleid? 
• Angelsaksisch model: beter imago vrijwilliger/mantelzorger.
• Methode Familiezorg, vloeibaar, niet statisch, meebewegen, dus alle mogelijkheden aan-

grijpen om mee te bewegen. 
• Politiek: systeembeïnvloeding, aan tafel komen bij van Rijn en hoge ambtenaren van VWS 

en Ziektekostenverzekeraars (inzet van Exfam is efficiënter dan twee psychologen en een 
psychiater voor één gezin).

• Verzuimbeleid binnen organisaties (psychosociale druk) en uitvoerende gremia als Arbo-
dienst, UWV. 

• Onderzoek en Ontwikkeling Exfam-Hanzehogeschool richting politiek: exposure  politiek en 
wetenschap. 

• Aansluiting vinden bij huisartsen, sociale wijkteams, wijkverpleegkundigen. 
• Waar zijn we sterk in? Relatie Informele-Formele Zorg, systeemgericht werken. Vooral 

gebruik maken van pakkende voorbeelden, die inspelen op de toekomstige problemen van 
families in intensieve en langdurige zorgsituaties en hun zorg- en hulpverleners. 

Strategie 2018 en verder

Commissie Strategie Exfam
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Amarant Project Familiezorg en Medezeggenschap

• Succesvolle samenwerking begint bij het vinden van partners, gelijkgestemden wier belang 
net zo groot is als het onze. Alliantie, Working Apart Together voorstellen bijvoorbeeld met 
coöperaties in Wonen, Zorg en Welzijn, vooral ook kleine partners. 

• “Wij hebben de oplossing voor een groot probleem”, onszelf profileren naar diverse par-
tijen, bijvoorbeeld: Gemeentes, KBO, Rotary, Bibliotheken, Zorgtechnologie, Midpoint. 

Vanaf 1 januari 2016 heeft Exfam de opdracht gekregen om Familiezorg en Medezeggenschap 
binnen ruim 350 teams van de Amarant Groep op de kaart te zetten. We hebben heel veel 
cliënten en hun families, managers, medewerkers, cliëntenraden en ouderinitiatieven mogen 
bezoeken en ontmoeten. Notities geschreven, met een ontwerpteam cursussen familiezorg/
medezeggenschap toegankelijk gemaakt, hulp geboden bij de ontwikkeling van het familiespel 
en het familieboek en de broers en zussen van een kind met een beperking in beeld gekregen. 
Trainingen familiezorg en coaching on the job gegeven en bijeenkomsten geleid van medewer-
kers samen met cliënten en hun familie. In 2017 krijgt de opdracht een vervolg.

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. Deze cursus is in 2016 door twee docenten, twee onderzoekers en een 
medewerker van Exfam zodanig doorontwikkeld dat de cursus in 2017 aangeboden kan wor-
den aan andere hogescholen. De bedoeling is om Fontys en Avans hier warm voor te maken. 
Een promovendus is het afgelopen jaar gestart met het onderzoek naar de effectiviteit van 
het voeren van het familiegesprek.

Met trots hebben we 
in 2016 de nieuwe 
website online ge-
zet. We hebben het 
over een totaal an-
dere boeg gegooid 
en de site een stuk 
gebruiksvriendelijker 
gemaakt. We krijgen 
inmiddels veel aan-
vragen via de site.

Samenwerking met Hanze Hogeschool Groningen

Nieuwe website
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Nieuw: Cursus voor familieleden (mantelzorgers)  
       van allochtone mensen met dementie

Het is ons gelukt het afgelopen jaar 
acht modules te maken voor de 
elektronische leeromgeving (ELO). 
Dit hebben we gedaan samen met 
medewerkers van de Stichting Op-
timale Samenwerking. Wij hebben 
de inhoud geleverd en Optimale 
Samenwerking heeft gezorgd voor 
de toepassing van alle techniek. In 
december hebben we een pilot ge-
draaid en de ELO methode familie-
zorg verfijnd met alle opmerkingen 

over het gebruik ervan. In 2017 gaan we bij alle teams van de zorgorganisatie Philadelphia 
aan de slag met de ELO.

Veel animo voor de cursus trainer familiezorg is ons ten deel gevallen. Inmiddels heeft Exfam 
meer dan honderd trainers opgeleid die in staat zijn binnen hun eigen werkomgeving hun col-
lega’s het gedachtegoed van de methode familiezorg over te brengen. Op deze wijze kunnen 
zorgorganisaties en gemeentelijke instellingen aan het werk met de ‘De kunst van het ont-
moeten’. Medewerkers van ContourdeTwern en Amarant zijn op deze wijze ook getraind zodat 
zij kunnen werken vanuit de zorgdriehoek waarbij de zorgsituatie centraal staat in plaats van 
de cliënt. We leggen er veel eer in om samen met hen de kwaliteit van het werken met de 
methode familiezorg te waarborgen. Veel adviestrajecten, jaarlijkse trainersdag en meekijken 
met de trajecten in desbetreffende organisaties is een vast onderdeel van onze werkzaam-
heden.

De cursus is verzorgd van 3 oktober tot eind december 2016. Aan deze cursus hebben negen 
mantelzorgers deelgenomen. Alle cursisten waren dames van Turkse afkomst die voor een 
moeder zorgen. Turkse vrouwen met dementie. Vier wonen zelfstandig.

Ook de Turkse zorgconsulent van de huisartsen heeft deelgenomen. Zij is mantelzorger van 
haar oma en vanuit haar werk heeft zij veel met ondersteuning van mantelzorgers te maken.

Tegen het einde van de cursus kwam de vraag van een Turkse mantelzorger om samen met 
haar zussen les te kunnen krijgen. Dit heeft geresulteerd in drie gastlessen bij een van de (6) 
zussen thuis.

Train de trainer: Cursus trainer familiezorg

Nieuwe ELO
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Transculturele familiezorg

Voor aanvang van de cursus zijn gesprekken geweest met;
• Geriatrieverpleegkundigen van het ziekenhuis.
• Dementieconsulenten van Wever. 
• Enkele huisartsen en thuiszorgmedewerkers.
• Mantelzorgers die aan een mantelzorgcursus hadden deelgenomen en waarvan we weten 

dat zij voor een ouder met dementie zorgen.

Voor samenwerking met een allochtone ervaringsdeskundige hebben we contact gelegd met 
I-Psy (interculturele psychiatrie) en samen met een Turkse psycholoog de cursus gedeeltelijk 
voorbereid en verzorgd. Gaandeweg de cursus kwam de invulling en taakverdeling verder tot 
stand. Eenmaal is een gastdocent uitgenodigd over het thema depressie en dementie. 

De cursus is afgesloten met een excursie naar de pg-afdeling voor allochtone ouderen (Sefkat) 
van zorggroep Elde in Boxtel. Deze cursus is mede tot stand gekomen met subsidie van het 
Bergmanfonds.

De doelstelling is om eind maart begin april 2017 het draaiboek klaar te hebben. De cursus 
wordt opgenomen in ons pakket van de transculturele familiezorg thuis. 

In het kader van transculturele familiezorg zijn verschillende voorlichting bijeenkomsten ge-
organiseerd voor Eritrese vrouwen, Turkse vrouwen en een gemengde internationale groep. 
Ook zijn twee basiscursussen familiezorg gegeven aan een gemengde groep vrouwen van 
verschillende nationaliteiten bij de ouderkamer van de Lochtenbergschool en basisschool de 
Dirigent te Tilburg. 

Ook in 2016 is de groep partners van dementerenden acht keer bij elkaar gekomen onder 
begeleiding van een medewerker van Exfam. Voor de groep, die gemiddeld 6 tot 15 jaar voor 
hun partner met dementie zorgt en bestaat uit tien deelnemers, zijn de bijeenkomsten ook dit 
jaar belangrijk geweest. De deelnemers zijn er altijd als ze maar enigszins kunnen. Dit jaar 
is niemand overleden, dus de groep is compleet gebleven. Er is één deelnemer bij gekomen, 
doorverwezen door GGZ Breburg en een oud-deelnemer komt regelmatig omdat hij de bijeen-
komsten moeilijk kan missen. 

Van de partners met dementie zijn er twee opgenomen in een verpleeghuis. Van de negen  
deelnemers wonen nu nog twee partners thuis. Geregeld hebben het afgelopen jaar stagières, 
een lid van de Raad van Toezicht, onderzoekers en belangstellenden mee gekeken naar de 
ontmoeting van deze hechte groep, die inmiddels met elkaar een sterk sociaal netwerk vormt.

Partnergroep van mensen met een dementie 
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Vanuit het Educatiecentrum zijn aan de volgende instellingen cursussen/workshops gegeven 
in de regio Midden-Brabant:
• ROC School voor de Gezondheidszorg
• Inloophuis Toon
• Amarant Academie
• Amarant cluster Kind en Gezin
• Amarant Wonen in de Wijk 
• RIBW
• Prisma
• Fontys Hogeschool
• De Wever Thuis
• SenseZorg
• Psychologiepraktijk Las

Intervisies en coaching on the job en borging bij de volgende organisaties
• Amarant cluster Kind en Gezin
• Amarant Pauwer
• St. Anna Klooster 
• RIBW
• Gemeente Dronten
• De Wever locatie Notre Dame
• De Wever werkgroep Weverbreed
• De Wever locatie Heikant
• De Wever locatie Hazelaar
• De Wever locatie Den Herdgang
• ContourdeTwern

Buiten de regio Midden-Brabant zijn bij onderstaande instellingen cursussen/workshops ver-
zorgd:
• InHolland Academy
• Laverhof
• Amarant Casa Gemert
• Amarant district 3 West-Brabant
• Stichting KOH
• Philadelphia
• Bardo/leven in de laatste fase
• Attent Zorg en Behandeling
• Universiteit Medisch Centrum Groningen (UMCG)
• Radboud Zorgacademie
• Maatje Z, mantelzorgondersteuning Noord Holland

Trainingen
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Samen zorgen thuis

Loon op Zand

Een cursus voor mantelzorgers die zich net bewust zijn van het feit dat ze mantelzorger zijn.
Het duurt vaak lang voordat mensen zich realiseren dat ze mantelzorger zijn. Als men alleen 
de zorg verleent (zonder ondersteuning van een professional) weet men vaak niet de weg te 
vinden naar ondersteunende instanties. De bijeenkomsten zijn gericht op zorgende familiele-
den die aan het begin staan van het bewustwordingsproces dat ze mantelzorgers zijn gewor-
den. Het beoogde resultaat:
• Bewustwording van de positie als mantelzorgers. Kennis en inzicht over veranderde rollen 

binnen familie, eigen netwerk. 
• Kennis over middelen en organisaties ter ondersteuning, zowel lokaal, regionaal als landelijk. 

1e bijeenkomst:  WMO, regelingen, voorzieningen: 
   hoe kom ik aan hulp, passend bij onze/mijn situatie?
2e bijeenkomst:  Anticiperend rouwen.
3e bijeenkomst:  Veranderding in een relatie als er zorg ontstaat.
4e bijeenkomst:  Zorgtriade.
5e bijeenkomst:  Sociaal netwerk.
6e bijeenkomst:  Wordt ingevuld naar behoefte van de deelnemers.
De deelnemers van de cursus voorjaar 2016 komen ook in 2017 nog 1 maal per kwartaal bij 
elkaar.

De gemeente Loon op Zand heeft in 2015 besloten met ingang van 2016 geen gebruik meer 
te maken van de diensten van Exfam. Toch is onze expertise en inzet gevraagd bij het orga-
niseren van een extra dag voor mantelzorgers in het najaar van 2016. Samen met de beleids-
ambtenaar, de werkgroep mantelzorg en de dementieconsulent is een mooie dag tot stand 
gekomen. ’s Morgens stond een uitvoering van de toneelgroep ‘Klinker’ op het programma, 
heel herkenbaar voor alle mantelzorgers. Na een prima verzorgde lunch was er ’s middags een 
workshop handverzorging en massage en kon men ‘mood-borden’ maken. Met veel creativiteit 
werden mooie borden gemaakt. Er waren rond de 70 mensen aanwezig.

In beide gemeentes is Cafe Brein een trefpunt voor zowel naastbetrokkenen van mensen met 
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) als voor mensen met een NAH, hulpverleners en andere 
geïnteresseerden. 

Bij mensen met NAH is sprake van een hersenbeschadiging ten gevolge van bijvoorbeeld een 
hersenbloeding, herseninfarct, hersenkneuzing ongeval of, hersentumor e.d. Zowel in Tilburg 
als in Waalwijk is in het afgelopen jaar vijf maal een bijeenkomst georganiseerd. Hierbij waren 
per keer tussen de 25 en 30 mensen aanwezig. 

Café Brein Waalwijk en Tilburg
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In Waalwijk zijn de volgende thema’s behandeld:
•   Hersenletsel en de verandering in de relatie(s).
• Onbegrip bij familie en vrienden voor de veranderde situatie.
• De wijkverpleegster. 
• Revalidatie Therapie. 
• Fysiotherapie en ergotherapie. 

In Tilburg zijn de volgende thema’s behandeld:
• Sport en bewegen ook iets voor mij?
•   Persoonlijkheidsverandering na NAH.
•   Lezing: De ‘vrolijke’ gebeurtenissen van iemand die beperkt werd.
•   Afasie.
•   De Ronnie Gardiner Methode (RGM).

In de gemeente Goirle zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
• Begeleiding van intensieve zorgsituaties.
• Meegewerkt in de voorbereiding en de uitvoering van de dag van de mantelzorg.
• Meedenken en – praten over het nieuwe beleid vanaf 2018.
 

In de gemeente Waalwijk zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
• Workshop voor de vrijwilligers van inloophuis ‘TOON’.
• Cafe Brein. Samen met medewerkers van RIBW 5 bijeenkomsten georganiseerd (meer 

informatie zie elders in dit jaarverslag).
• Cursus transculturele familiezorg (meer informatie elders in dit jaarverslag).

In de gemeente Tilburg zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
• Partnergroep voor partners van NAH getroffenen. Samen met neuropsychologe tien bij-

eenkomsten plus één terugkombijeenkomst. Twaalf deelnemers, locatie bij Las Psycho-
logiepraktijk in Tilburg. Tijdens deze bijeenkomsten ontvangen de deelnemers enerzijds 
educatie ziektebeeld, anderzijds wordt in gegaan op het verhogen van draagkracht en 
netwerkvergroting. Dit is de derde keer dat een dergelijke partnetgroep plaatsvindt met 
gedeelde begeleiding en invalshoek. Er is in de loop van deze bijeenkomsten gewerkt aan 
een draaiboek van de cyclus ter implementatie. Deelnemers, tien vrouwen en twee man-
nen, zitten voor groot deel nog in het arbeidsproces, proberen hun leven en werk zo goed 
en zo kwaad als het gaat vorm te geven met het gegeven dat de balans in hun relatie, 
gezin, en sociale leven verstoord is.

Gemeente Tilburg

Gemeente Goirle

Gemeente Waalwijk
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 Met zeven deelnemers is buiten de groep nog in individuele gesprekken en in doorverwij-
zingen naar andere organisaties, waaronder gemeentelijke instanties, gewerkt aan verho-
ging draagkracht en vergroting netwerk.

• Deelname aan Werkgroep ouderenmishandeling. Inzet expertise problematiek die kan 
voorkomen als mensen in situatie terechtkomen waarin ze zorg geven aan familieleden 
terwijl ze door allerlei omstandigheden niet in staat zijn deze zorg te geven. Overbelasting, 
geestelijk en/of lichamelijk, die ten grondslag ligt aan ontspoorde zorg.

• Het inhoudelijk verzorgen van twee bijeenkomsten voor NAH getroffenen, hun partners, 
familieleden en belangstellenden over:

 - De verstoorde balans in het gezin.
 - Kinderen van NAH patiënten. Deze bijeenkomst in samenwerking met een kinderthera-

peute.
 Beide bijeenkomsten telden ruim 40 belangstellenden.
• Mantelzorgbijeenkomst voor partners van NAH patiënten in samenwerking met NAH Huis.
• Diverse workshops aan beroepsgroepen waarin kennis én praktijksituaties centraal staan, 

o.a. aan:
 - Wijkverpleegkundigen werkzaam in Tilburg centrum, Korvel St. Anna, (4 x 9 deelnemers).
 - Professionals werkend met jongeren met psychiatrische problematiek in beschermde         

woonvormen.
 - Medewerkers mantelzorgondersteuning / informele zorg Contour de Twern.
• Intervisie aan de hand van een praktijksituatie: het samenbrengen van verschillende orga-

nisaties betrokken bij één cliënt situatie met als doel afspraken rond regie en coördinatie. 
• Intervisiegesprekken en overdrachtsgesprekken met individuele professionals van Contour 

de Twern, IMW, MEE , GGZ, de Wever, Thebe, Amarant. Dit naar aanleiding van een vraag 
van één van die organisaties, betrokken bij een cliënt.

• Deelname aan de week van de gezondheid door het bemensen van een stand in De Beyster-
stede en workshop voor belangstellenden in locatie Notre Dame van de Wever.

• Deelname netwerkbijeenkomsten georganiseerd door Contour de Twern Zuiderkwartier en 
Schout Backstraat.

• Deelname Bijeenkomst ‘Balanceren tussen Mantelzorg en Werk’ vanuit vereniging de BUS, 
Tilburg.

• Workshop voor paramedici (34 deelnemers) werkend in Tilburg met NAH patiënten.
• Deelname aan ‘Ontmoeting met professionals (in de zorg), ‘de burger als vliegende keep’. 

Doel input te leveren voor het opstellen van een sociale agenda voor de langere termijn.
• Deelname aan de bijeenkomst ‘Sociale Veerkracht: doorgrond eens’. De uitkomsten van 

deze levendige avond zijn in detail teruggekoppeld naar de aanwezigen.
• Deelname aan overleg hersenletsel - NAhuis.
• Meedenken: ‘Welhelpen.nl’ in Tilburg onder de aandacht te brengen.
• Wehelpenhersenletsel.nl mee te ontwikkelen in Tilburg.
• Het geven van workshops aan mantelzorgers van bezoekers aan Zorgboerderijen in Uden-

hout. Thema’s o.a. ‘Ontspoorde mantelzorg’ en ‘Durf te vragen’.
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Ondersteuning mantelzorgers
Telefonische contacten:              98 telefonische contacten
Individuele begeleidingen:               67 vragen waarop werd ingegaan
Systeem begeleidingen:                  58 intensieve systemische begeleidingen
Cursus familiezorg:                          3 groepen van gemiddeld 10 deelnemers
Transculturele Familiezorg:                2 cursussen
Partnergroep van dementerenden:   8 bijeenkomsten, gemiddeld 10 deelnemers
Cafe Brein:                                     5 bijeenkomsten, gemiddeld 35 deelnemers

Systeemgericht werken  uitdragen
Zorgaanbieders:                           301 contacten                     
Mantelzorgers:                             168 mantelzorgers
Familieleden Amarant           250 ouders, zussen en broers

Ondersteuning organisaties op het terrein van mantelzorg
Advies gemeentelijke beleid:             5 adviezen wonen en ontheffing sollicitatieplicht
Eenvoudige vragen:                      181 vragen
Meervoudige vragen:                    433 vragen om gezamenlijk een casus op te pakken
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Zoals in de inleiding is vermeld is 2016 voornamelijk gebruikt om te investeren in de toekomst. 
In 2017 zal in een experimentele fase voor het eerst gewerkt worden met ELO (elektronische 
leeromgeving). De ELO wordt niet alleen digitaal gevolgd, er zullen ook fysieke bijeenkomsten 
worden georganiseerd. In 2016 is maanden gewerkt aan een contract met Philadelphia, in ja-
nuari 2017 is het contract door Philadelphia en Exfam ondertekend. Philadelphia is een grote 
zorgorganisatie die in het hele land actief is. Zij bieden ambulante begeleiding, dagbesteding, 
intramurale zorg en logeerplekken voor mensen met een verstandelijke beperking. Trainers 
die opgeleid zijn bij Exfam gaan ± 600 teams trainen in een periode van vier jaar.

Gemeenten in Midden-Brabant beraden zich over een andere subsidiestructuur. Vandaar dat 
in het najaar aangekondigd is dat de subsidie in 2017 gegeven wordt tot eind augustus. In het 
voorjaar 2017 zal door de beleidsambtenaar met Exfam overleg gevoerd worden over de te 
nemen stappen voor de komende jaren.

In 2017 bereikt Ellen Willemse de pensioengerechtigde leeftijd. Zij moet stoppen met haar 
werkzaamheden voor het expertisecentrum. In het najaar 2017 start de sollicitatieprocedure 
voor de vervanger van Ellen, zodat begin 2018 een nieuwe medewerker kan worden aange-
steld.

Maart 2017.

Mede namens het team en de Raad van Toezicht,

Klaartje van Montfort
Directeur/Bestuurder

Vooruitblik
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Samenstelling team Expertisecentrum Familiezorg

Klaartje van Montfort    directeur 
Ellen Willemse     bureaumanager / counselor 
Nona van Berkel    secretaresse / planner trainingen 
Jeannette Kamps    familiezorgconsulent / trainer
Bibian Hopmans,   familiezorgconsulent / trainer
per 1 februari 2017 
Yvonne van den Meijdenberg  familiezorgconsulent/trainer

Samenstelling Raad van Toezicht Expertisecentrum Familiezorg

De heer B.I. Awad  voorzitter
De heer H. van der Wiel vice-voorzitter
Mevrouw I.M. Appel  lid
De heer R. Embrechts  lid
Mevrouw K. van Geffen  lid
Mevrouw M. de Leeuw-Reulen lid
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