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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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In 2018 hebben we met een team van vier vaste medewerkers en een ring van tien flexibele 
ondernemers in Tilburg, Waalwijk en in de rest van Nederland onze opdracht met veel enthou-
siasme en goede resultaten uitgevoerd. In de eerste maanden hebben we onder begeleiding 
van een vakman het beleidsplan 2018 - 2022 geformuleerd. Omdat we het belangrijk vinden 
dat iedereen die het jaarverslag leest op de hoogte is van de huidige visie en de activiteiten in 
de nabije toekomst start ik het jaarverslag met de bedoeling van ons werk.

Inleiding



    |    3

Beleidsplan 
Expertisecentrum Familiezorg 

2018 - 2022
Het Expertisecentrum Familiezorg kiest voor een beeldende en creatieve vorm om haar be-
leidsplan te presenteren. Beleid is tenslotte niks meer en niks minder dan het aangeven van 
de richting en de middelen waarmee organisatiedoelen gerealiseerd gaan worden. Op deze 
landkaart ziet u onze route. Wij gaan op pad met de wijze woorden van Gandhi in ons achter-
hoofd: “Wees de verandering die je in de wereld wilt zien”.

Aan de linkerkant van de landkaart treft u de kern van het Expertisecentrum Familiezorg. Voor 
vertrek varen we door de streek vol Kwaliteiten en komen we langs onze Randvoorwaarden. 
Achter de bergen liggen onze Kwetsbaarheden, daarvan zijn we ons goed bewust.
 
Kwaliteiten
Het Expertisecentrum Familiezorg is een compacte en wendbare organisatie. In onze werk-
wijze zijn wij te herkennen aan onze creativiteit, open blik en de wens om samen te doén! 
Wij zijn mensen-mensen, bekijken een situatie nooit zwart-wit. Juist onze creativiteit komt tot 
uitdrukking in dit grijze gebied. We staan open voor ideeën en gedachten van anderen, want 
we gaan voor het grote belang. We denken graag mee en daarbij helpt het onszelf niet zo op 

Expertisecentrum Familiezorg
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de voorgrond plaatsen. Ook taaie situaties benaderen we met luchtigheid, humor en belang-
stelling in de ander. Dit maakt ons toegankelijk en benaderbaar. Meer informatie vindt u in 
het Dienstenboek 2018: https://expertisecentrumfamiliezorg.nl/wp-content/uploads/2019/02/
Dienstenboek-2019-website.pdf

Randvoorwaarden
Wij werken met een klein team, maar weten ons gesteund door een stevig netwerk waar wij al 
jaren mee samenwerken. Vanuit dat netwerk krijgen wij hulp op het gebied van vormgeving, 
financiën, digitale bereikbaarheid, etc. Bij grotere klussen kunnen wij altijd terugvallen op de 
trainersschil.

Twee rollen zijn belangrijk om te onderscheiden. Acquisitie ligt voornamelijk in handen van 
de directie, daar wordt de bestaanszekerheid van het Expertisecentrum gegarandeerd. Een 
fundamentele rol speelt het secretariaat. Om het werk van het team mogelijk te maken is één 
kernkwaliteit noodzakelijk: snel kunnen schakelen tussen de veelheid en verscheidenheid aan 
taken.
 

Kwetsbaarheden
Het Expertisecentrum in haar huidige vorm kent een viertal kwetsbaarheden. Allereerst past 
de visie van ExFam lang niet altijd in het zorgsysteem. Alhoewel een bredere, meer systemi-
sche visie op zorg in opkomst is, is de primaire focus veelal enkelvoudig op de patiënt. Wan-
neer er al zicht is op de familie is dat niet zelden instrumenteel: hoe kan de familie bijdragen 
aan betere zorg. Een tweede kwetsbaarheid is de kleine omvang van de organisatie en het 
feit dat twee teamleden richting hun pensioen gaan. De derde en vierde kwetsbaarheid lopen 
in elkaar over: er is sprake van een zekere grenzeloosheid. Bij het uitvoeren van de doelen 
verliezen we de verbinding met zakelijke aspecten van het werk nog wel eens uit het oog. 
Hiervoor hebben we ook ons kompas aangescherpt.
 

Methode Familiezorg
Wanneer wij het vaste land van de organisatie verlaten en op reis gaan, meren we eerst aan 
op het eiland van de Methode Familiezorg. De kern van de methode bestaat uit systemisch 
werken. Dat betekent zoveel dat de zorgsituatie centraal staat. In deze zorgsituatie treffen de 
beroepskrachten, zorgvrager en familie elkaar. De beroepskracht is ervan doordrongen dat de 
zorgvrager en de familie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Om de onderlinge omgang 
mogelijk te maken is open communicatie van wezenlijk belang. 
Zowel onderzoek als praktijkervaring laat zien dat open communiceren resulteert in minder 
ziekteverzuim, minder stress en vooral meer zorgvreugde en meer klanttevredenheid. Binnen 
de Methode Familiezorg is ook oog voor de bredere context waarbinnen zorg zich afspeelt. Dit 
noemen we de zorgarena, de arena waarin praktijk, beleid en wetenschap elkaar wederzijds 
beïnvloeden.
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Leren en ontwikkelen
De Methode Familiezorg is goed beschreven en wordt toegepast bij families. Beroepskrachten 
worden getraind om volgens deze methode te kunnen werken. Om de kwaliteit te waarborgen 
wordt de methode op twee manieren verrijkt. Aan de ene kant wordt de methode verrijkt door 
de medewerkers van het Expertisecentrum zelf. Door bestudering van recente vakliteratuur, 
door feedback vanuit intervisie of van klanten, maar ook vanuit een brede interesse en reflec-
tie op het dagelijks leven. Daarnaast is er samenwerking met onderzoekers in Groningen en 
Amsterdam voor een wetenschappelijke aanscherping van de methode en leren we dagelijks 
van onze collega’s in het werkveld.
 
Kansen en bedreigingen
Ten zuiden van de Methode liggen de eilandengroep Kansen en Bedreigingen. Waar we aan 
de ene kant zien dat onze aanpak niet altijd past in het zorgsysteem, zien we ook dat we 
hiermee onderscheidend zijn. Daarnaast is al jaren een groeiende aandacht voor mantelzorg 
en is de verwachting dat deze trend zich de komende jaren voortzet en zelfs intensiveert. 
Deze groeiende aandacht biedt kansen voor het vermarkten van onze producten en diensten. 
Hierin zien we nadrukkelijk kansen voor onze Elektronische Leeromgeving (ELO). Ook voelen 
we ons gesterkt in onze koers door de verbinding met onderzoek en onderwijs via Familiezorg 
Nederland.
Deze kansen verzilveren we niet vanzelf. Er is veel concurrentie. En de huidige trend is ook om 
in te zetten op goedkope, lichte en tijdelijke ondersteuning. Er is soms onvoldoende interesse 
in duurzame diensten. Onze aanpak heeft een introductie nodig en onze taal is soms wat af-
wijkend. Dat komt onder andere omdat systemisch werken oog heeft voor het complexe web 
aan relaties dat bij een patiëntgerichte aanpak over het hoofd wordt gezien. Beleidsmakers, 
onderzoekers en beroepskrachten hebben vaak deze patiëntgerichte focus. Het vraagt tijd en 
ruimte om die andere bril op te zetten.
 

Kompas
Om onze kansen te verzilveren, kwetsbaarheden te overwinnen en bedreigingen te trotseren 
hebben we een kompas ontwikkeld. Op onze reis ontmoeten we allerlei mensen, organisaties 
en vragen. Bij elke ontmoeting stellen we ons de vraag:
• Gaat het om een zorgsituatie? Omdat het Expertisecentrum systemisch werkt met oog 

voor levens brede vraagstukken is het risico dat ‘alles’ past binnen de missie. Daarom ne-
men we zorgsituaties als uitgangspunt voor ons werk.

• Wat levert het op? Hier trainen we ons ondernemerschap. Dit draait niet alleen om acqui-
sitie, maar ook om zichtbaarheid en bereikbaarheid.

• Is het haalbaar? Past het binnen de beschikbare capaciteit van de organisatie of de trai-
nersschil?

• Is het duurzaam of incidenteel? We streven naar samenhangende activiteiten, geen ‘losse’ 
lezingen en/of trainingen meer, maar vooral inzetten op implementatie en borging van het 
geleerde.
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Families en organisaties
De kern van het werk van het Expertisecentrum Familiezorg is het begeleiden van families en 
het opleiden van beroepskrachten. Op de horizon gloort altijd het misbaar worden. Dat is het 
ultieme doel van onze organisatie! Meer informatie vindt u in het Dienstenboek 2018.

Bij het begeleiden van families streven we ernaar dat de mensen zelf de eigen zorg kunnen 
hanteren. We empoweren hen, bieden hen taal voor hun vraagstukken en maken hen gezond 
kritisch. Zorgvrager en familie blijven zelf verantwoordelijk en wij blijven in hun nabijheid. We 
leggen de nadruk op de relatie, we maken moeilijke onderwerpen bespreekbaar en houden 
de lijnen open.

Bij het opleiden van beroepskrachten zijn we een betrouwbare partner: we zeggen wat we 
doen en we doen wat we zeggen. Een Traject; De kunst van het ontmoeten gaat altijd ge-
paard met procesbegeleiding. Natuurlijk bieden we maatwerk. Daar behouden we wel onze 
boodschap. Elke keer zoeken we hier de balans tussen de bedreiging dat onze taal afwijkend 
is en de kans dat onze werkwijze onderscheidend is. Ons werk wordt ondersteund door een 
Elektronische Leeromgeving (ELO).

Samenwerken en groeien 
Het Expertisecentrum Familiezorg vindt een samenwerkingspartner in de gemeente Tilburg en 
ContourdeTwern. Deze drie partijen verschillen van elkaar en kennen een gelijke ambitie: het 
ondersteunen van mantelzorgers. 

Met oog voor verschillende belangen werken we gezamenlijk aan deze belangen. Hiertoe is 
het nodig om blijvend aan de onderlinge relatie te werken, verschillen te accepteren en elkaar 
te versterken.
 

Groei en innovatie
Wij zijn ambitieus. Misschien zelfs wel ambitieuzer dan onze huidige capaciteit toestaat. Daar-
om stellen we ons tot doel om eerste de juiste partners te vinden die deze groei mogelijk 
maken. Vanuit onze visie op systemisch werken zien wij kansen voor trajecten op scholen, 
arbodiensten en het UWV. En ook bij zorgverzekeraars en in het bedrijfsleven. Als eerste stap 
stellen we een denktank samen. Een plek waar wellicht op het eerste oog ongebruikelijke 
partners zitting in hebben om uit te wisselen over systemisch werken. Denk bijvoorbeeld aan 
het gevangeniswezen en de reclassering. We willen via de denktank inspireren en geïnspireerd 
worden en met ongebruikelijke partners waar mogelijk fondsen benaderen.
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In de gemeente Tilburg hebben in 2018 hebben we in verhouding veel jonge gezinnen be-
geleid. Meestal gezinnen met een kind met een beperking of gezinnen waarvan een van de 
ouders ernstig ziek is. Organisaties als Amarant, Jeugdbescherming, Veilig Thuis, GGZ en 
Sterk Huis zijn vaak onze gesprekspartner geweest. Complexe zorgsituaties die enkel en al-
leen begeleid kunnen worden door als zorgorganisaties intensief samen te werken. Daarnaast 
vragen gezinnen met NAH (niet aangeboren hersenletsel) problematiek  onverminderd onze 
aandacht. Vanaf het voorjaar 2018 is Exfam door de gemeente Tilburg gevraagd de begelei-
ding van Q Koorts patiënten over te nemen van Q Support, de organisatie die de afgelopen 3 
jaar vanuit de Provincie Noord Brabant alle Q Koorts patiënten heeft begeleid. De begeleiding 
is het afgelopen jaar overgedragen aan de gemeenten in Brabant. Bij een twaalftal patiënten 
heeft een warme overdracht plaatsgevonden. Q Support blijft op de achtergrond tot het voor-
jaar 2021 actief voor vragen van professionals. Samen met collega’s van de Toegang wordt 
gezocht naar een pakket van maatregelen in de gemeente Tilburg dat specifiek en op maat 
per situatie wordt aangeboden.

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. 

• Toelichting op een aantal begeleidingstrajecten van families in zorgsituaties met een over-
zicht van het aantal contacten.

• Toelichting op een aantal netwerkbijeenkomsten ten behoeve van kennisoverdracht en 
samenwerking met collega’s in verschillende wijken in Tilburg. 

Kortdurende begeleiding families en adviestrajecten externe collega’s
Enkele voorbeelden van kortdurende begeleidingstrajecten
• Contact met zoon die zorg draagt voor moeder en geregistreerd wil staan als mantelzorger. 

Heeft te maken met huisvesting
• Contact met kleinzoon die zorgt voor opa, wil weten welke vergoedingen hier tegenover 

staan. Verwijzing naar WMO
• Huisartsen en praktijkondersteuners vragen regelmatig om mee te denken in casuïstiek in 

de praktijk als families onderling conflicten hebben over de zorg.

Werkzaamheden 
in de gemeente Tilburg

1. Families en professionals in zorgsituaties
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• Ontvangst en ontmoeting klankbordleden van project Zorgconsulenten en Huisartsen in 
Tilburg

• Kennisgemaakt met 12 Q Koorts patiënten en hun partners. Samenwerking gezocht en 
gevonden met contactpersonen van de Toegang in Tilburg voor voorzieningen.

• Voorzieningen in de gemeente Tilburg worden verstrekt wanneer Exfam heeft beoordeeld 
of het gaat om mantelzorgsituaties. Bij het verstrekken van een parkeerkaart, ontheffing 
van een sollicitatieplicht of het verstrekken van middelen wanneer er sprake is van een 
hoge “zorglast”. 

• Telefonisch contact over broer met hartfalen.
• Bespreken 2 families met Rob Schrooten psycholoog bij het RCL.
• Consultatie door collega’s van wijkteams, IMW, GGZ, MEE, ContourdeTwern, Thebe.
• Meedenken project dementievriendelijke gemeenten, wehelpen.nl, CZ empowerment men-

sen met een dementie en hun families
• Gespreksleiding bij herstel van contact tussen teams en familie van bewoners van de Wever
• Bellen met familie over vraag zorgapp.
• Samen met medewerker van ContourdeTwern een familiegesprek voeren
• Samen met collega’s van Amarant Ambulant op huisbezoek geweest bij families
• Aanmeldingen om geregistreerd te worden als mantelzorger

Intensieve familiebegeleiding
• 59 families in Tilburg. In het algemeen is de samenwerking met collega’s van andere orga-

nisaties noodzakelijk voor het slagen van de begeleiding. 
• Medewerkers van de Toegang, praktijkondersteuners, huisartsen, GGz medewerkers en 

zelfstandige ondernemers zoals hieronder specifiek benoemd.

SAMENWERKING PRAKTIJK VOOR KIND EN OUDER CHARLOTTE VAN DER HEIJDEN
• 3 families met jonge kinderen samen begeleid.

SAMENWERKING LAS PSYCHOLOGIEPRAKTIJK
• 2 complexe familiebegeleidingen met Las Psychologie praktijk
 Intensieve samenwerking afgelopen jaar met Veilig Thuis MB, Sterk Huis, Jeugdbescher-

ming, St. de Maashorst, Amarant Pauwer in het kader van ontwrichte en/of disfunctione-
rende gezinsproblematiek.

SAMENWERKING MET RENÉ MIJLAND, BURO ZORGREGIE
• René heeft in 4 situaties geholpen met het regelen van een indicatie WLZ

SAMENWERKING MET BIBIAN HOPMANS, ZELFSTANDIG FAMILIEZORGCONSULENT
• Bibian heeft hulp geboden in het begeleiden van individuele gezinsleden in complexe zorg-

situaties
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  Ondersteuning mantelzorgers
In totaal bij collectieve bijeenkomsten 430 mensen ontmoet die in zorgsituaties ver-
keren, te denken aan NAH bijeenkomsten, familie-avonden, workshops en bijeenkom-
sten voor zorgvragers en mantelzorgers, Week van de Mantelzorg, Dag van de Mantel-
zorg in Goirle, Jeugd Hart van Brabant.

Telefonie en Mail:     225 telefonische- en mailcontacten
Individuele begeleidingen:  108 vragen 
Systeem begeleidingen:  59 intensieve systemische begeleidingen
Transculturele Familiezorg:  2 cursussen, in totaal 30 deelnemers, 
     5 workshops bereik 100 deelnemers
Partnergroep van dementerenden: 8 bijeenkomsten, gemiddeld 8 deelnemers

  Systeemgericht werken  uitdragen
Zorgaanbieders:                       98 contacten                     
Mantelzorgers:                              plusminus 10 bijeenkomsten, circa 250 contacten

  Ondersteuning organisaties op het terrein van mantelzorg
Advies gemeentelijke beleid:          10 adviezen
Eenvoudige vragen:                       28 vragen
Meervoudige vragen:                     23 vragen om gezamenlijk een casus op te pakken

Kennisoverdracht tijdens Netwerken
• Kwartaalbijeenkomst zuiderkwartier
• Kennismaking met Jan Meijling (seniorenraad Tilburg) en Rita Barto over hun onderzoek 

naar knelpunten die mantelzorgers ervaren in de gemeente Tilburg.
• Kennismaking met Josephine van Lieshout van UVV (vrijwillig vervoer Tilburg)
• Kennismaking met Suzanne Hakkesteegt van het IK- ben boek. Levensverhaal voor men-

sen met dementie.
• Bijeenkomst platform sociale zekerheid. (armoedebeleid)
• Brainstorm over positieve gezondheid.
• Kennismaken Ge Doorenboosch, seniorenraad. Verder praten over het onderzoek naar 

knelpunten die mantelzorgers ervaren in de gemeente Tilburg.
• Kennismaken Niels van der Meer, gemeente Tilburg, ondernemershuis.
• Intervisie met externe collega ondernemers.
• Bijeenkomst Jonge Mantelzorgers BRIZ
• J B Lorenz Ontmoetingsdag Sociaal Domein Den Bosch
• Kwartaalbijeenkomst Tilburg Schout Backstraat met onderwerp Laaggeletterdheid
• Kwartaalbijeenkomsten De Poorten 
• Samenwerkingsgesprek Sensezorg
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• Deelname Tranzo Zorgsalon
• Proeftuin Dementie
• Dementievriendelijke gemeenten
• Netwerkavonden aanbieders jeugdhulpverlening Tilburg

Randvoorwaarden
Elektronische Leeromgeving (ELO) methode familiezorg
In 2018 zijn diverse instellingen gestart met het gebruik van de ELO, onder andere Philadelp-
hia, Groenhuysen, de gemeente Kampen en ROC Tilburg. De deelnemers krijgen een licentie 
voor 1 jaar. Ook de deelnemers aan de cursus expert familiezorg hebben de ELO gekocht. Bij 
TSN Thuiszorg en in opleidingen bij de Hanze Hogeschool is de ELO geïntroduceerd. 
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. 

CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs)
In juli 2018 heeft een audit plaatsgevonden in verband met onze CRKBO registratie. De audit 
was positief waardoor we vanaf 1 juli 2018 voor 4 jaar geregistreerd staan bij het CRKBO.

INKIS
Het registratiesysteem waarmee we werken wordt constant aangepast aan onze wensen,  
mocht dit nodig zijn. Er wordt nu een app ontwikkeld die gebruikt kan gaan worden bij de 
familiegesprekken die we houden als een soort eindevaluatie met de familie. Tevens wordt 
geprobeerd ook de evaluaties met de deelnemers van de scholingen via de app te registreren.
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   Teamdag
   Teamdag in augustus: 
   persoonlijkheidsprofielen Insights Ulvenhout 
           

Intensieve samenwerking met ContourdeTwern
• Voor 2018 ligt een opdracht om samen met ContourdeTwern een betere bereikbaarheid 

en zichtbaarheid te creëren voor families in langdurige zorgsituaties in Tilburg. Het onder-
zoeksrapport van de Fontys Hogeschool, gemaakt in opdracht van de gemeente Tilburg, 
heeft gediend als uitgangspunt om de goede dingen te doen. In gezamenlijkheid zullen we 
de krachten bundelen om zowel in de wijken als stedelijk voor de mantelzorgers een be-
kend 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 praktijkondersteuners, casemanagers dementie, 
thuiszorgmedewerkers en persoonlijk begeleiders in de ambulante zorg van bijvoorbeeld 
Amarant. Op 5 februari heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden in het kader van de sa-
menwerking van de medewerkers informele zorg van CdT en Exfam.

• Maandelijks overleg werkgroep ContourdeTwern en Exfam
• Ontwikkeling film: Zie de mantelzorger
• Ontwikkeling Mantelzorglijn voor iedereen in Tilburg
• Gezamenlijke casuistiek: met collega’s van ContourdeTwern een aantal familiegesprekken 

samen gevoerd.
• Intervisie: wij sluiten aan bij de intervisie van ContourdeTwern. 4 x per jaar, 3 wijken 
• Intercollegiaal overleg met medewerkers Contour de Twern

Partnergroep van patiënten met een dementie 
In 2018 is de groep partners van dementerenden 8 keer bij elkaar gekomen onder begeleiding 
van een medewerker van Exfam. Dit jaar is de samenstelling van de groep weer veranderd 
omdat een 2 tal partners met dementie zijn overleden. Ook zijn 2 nieuwe deelnemers toege-
treden. De groep bestaat nog steeds uit 8 deelnemers. 

De Wever 
Binnen de Wever (zorgorganisatie voor ouderen in Tilburg) is Exfam al 10 jaar actief in het ge-
ven van intervisie aan teams en doorontwikkeling en verbetering van procedures. De trainers 
familiezorg binnen de Wever geven introductiecursussen aan nieuwe medewerkers en binnen 
de Weverbrede werkgroep Familiezorg vindt verbinding en afstemming plaats van alle activi-
teiten rondom het thema Familiezorg. 
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Opzet en uitwerking NAH partnergroep met Siza en Libranet
Start in najaar 2018. Samenwerkingsinitiatief voor partners die kortdurende informatieve cur-
sus willen volgen. Onderwerpen: informatie over hersenletsel, zicht op veranderende rollen 
binnen het leefsysteem, opbouw en onderhoud sociaal netwerk

NAH Bijeenkomsten
• Bijeenkomsten voor mensen met hersenletsel en 

hun familie worden sinds half 2018 stedelijk ge-
organiseerd, in plaats van wijkgericht. 

• 1 x per 6 weken in de Driehoek Reeshof. Gemid-
deld 10 mensen met hersenletsel en 5 mantel-
zorgers.

• Meer samenwerking gezocht binnen het netwerk 
met de collega’s Cafe Brein. Samen met hen 2 x 
een overleg gehad onder leiding van Adriana de 
Graaff (ZMBR).

• Aanwezig bij de lancering van Breinlijn, West 
Brabant.

• Afspraak met NAHuis, Hersenletselnetwerk.

Transculturele Familiezorg
Ook dit jaar is in Tilburg twee maal de basiscursus transculturele familiezorg thuis verzorgd. 
In het voorjaar met een Arabisch sprekende tolk in Tilburg Noord bij de Vlashofschool. Enkele 
mantelzorgers waren Syrische vluchtelingen en voor hen was de taal  nog een probleem om 
de informatie goed te begrijpen en van gedachten te kunnen wisselen met de ander interna-
tionale deelnemers aan deze vervolgcursus.

In september is gestart met een nieuwe basis cursusgroep van 12 oudere Marokkaanse fami-
liezorgers bij wijkcentrum de Symfonie. De meeste dames zijn analfabeet maar komen trouw 
iedere week en hebben veel interesse. Alle informatie wordt vertaald door een Berber spre-
kende vrijwilliger en de PowerPoints zijn aangepast met veel plaatjes .  
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De werkbladen worden ingesproken op de groepsapp zodat ook deze vrouwen kunnen leren 
voor de toets om zo hun certificaat te behalen. Er is een excursie gemaakt naar het wereldhuis 
in Boxtel  waar een verpleeghuisafdeling is voor Turkse en Marokkaanse ouderen en een 5 tal 
voorlichtingen aan de moeders van de basisschool kinderen in Tilburg Noord in samenwerking 
met de ouderkamer.

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 een zorgcentrum.
De voorlichting ‘Wat is Familiezorg?’ heeft vijf maal plaatsgevonden. Alle bijeenkomsten waren 
internationale vrouwengroepen  en vonden plaats in basisschool de Dirigent, de Regenboog, 
de Vlashoef en in het wijkcentrum de Symfonie.

Individuele ondersteuning is gegeven aan familieleden van een oudere migrant met dementie,  
waarbij problemen binnen de familie over opname in een verpleeghuis, een bedreiging wer-
den voor de veiligheid thuis. Een tweede casus had te maken met een jonge moeder met een 
ernstig gehandicapt kind.

Zorgconsulenten huisartsen Tilburg 
Zorgconsulenten huisartsen Tilburg’ heet ondertussen zorgconsulenten huisartsen Brabant  
en is in 2018 uitgebreid met een Turkse collega specifiek voor de gemeente Oss. Het  doel 
van dit project ‘ondersteuning van de huisartsen’ wordt ook door de huisartsen en praktijkon-
dersteuners  zo ervaren, blijkt uit een evaluatie. Ondersteuningsverzoeken van huisartsen 
hebben vooral te maken met diabeteszorg, dementie, kanker, terminale zorg, vluchtelingen 
en familiezorg.  Het team heeft  medewerkers die naast dit project  ook bij de huisartsen wer-
ken  en een tweede taal spreken ; Turks, Marokkaans Arabisch, Marokkaans Berber, Spaans 
en Brabants. Waar nodig wordt gewerkt met behulp van telefonische tolken en twee maal per 
jaar wordt de training ‘Werken met een telefonische tolk’  verzorgd.
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Behalve taal en cultuur spelen laaggeletterdheid en onvoldoende kennis van zelf-
zorg- en ondersteuningsmogelijkheden een grote rol. Daarom is een paar maal 
een geaccrediteerde scholing laag-geletterdheid in de huisartsenpraktijk georga-
niseerd.

Het probleem met vluchtelingen die geen huisarts hadden in Tilburg Noord is 
opgelost . Vluchtelingenzorg is nu vooral bij patiënten met een chronische ziekte 
of kanker.  De door  het team ontwikkelde voorlichting over de huisartsenzorg 
in Nederland, de huisartsenpost en praten met je dokter zijn vertaald  voor de 
Syrische en Eritrese vluchtelingen. Deze voorlichting  wordt ook verzorgd bij de 
ouderkamers in Tilburg Noord.

• In 2018 zijn weer 27 nieuwe experts opgeleid, een cursus in het voorjaar en 
een in het najaar.

• 4x workshop Palliatieve Zorg bij ROC school voor Gezondheidszorg Tilburg aan 
differentiatie VP.

• Nieuwe docenten ROC Tilburg, 3 dagen methode familiezorg. Opfrisdag voor 
docenten die al eerder geschoold zijn.

• 4x workshop bij Amarant, proeve van bekwaamheid 6 deelnemers aan cursus 
expert familiezorg

• 1x workshop ContourdeTwern, proeve van bekwaamheid 2 deelnemers aan 
cursus expert familiezorg

• Amarant, medewerkers KDC Breda als opfrisser voor het systemisch werken 
met ouders en familieleden

• Amarant, medewerkers BZW, 2 workshops

2. Workshops, training, scholing, coaching on the job 
     en advies aan professionals in Tilburg
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• 1x workshop De Wever, proeve van bekwaamheid deelnemer cursus expert familiezorg
• Symposium NAH. Onze medewerker heeft uitgelegd dat waar een gezinslid hersenletsel 

krijgt, het hele gezin deze aandoening krijgt. Het belang van het stellen van de juiste 
vragen is een heel belangrijk onderdeel van onze begeleiding. Ontmoeten, verbinden en in-
spireren zijn de thema’s van de inspirerende werkconferentie van het Hersenletselnetwerk 
op donderdag 17 mei.

• Zet: Het Turfschip Etten-Leur. Workshop: wensen en verwachtingen.
• Twee maal een  workshop gegeven bij De Wever Thuis aan studenten niveau 3, 4 en 5, Zorg 

Innovatie Netwerk. Gemiddeld 10 studenten per workshop.
• ROC.  20 Docenten van ROC Zorg en Welzijn in Tilburg  hebben een tweedaagse cursus 

familiezorg gevolgd. Op de derde dag een  inspiratiesessie gehouden samen met eerder 
geschoolde docenten. Docenten hebben toegang gekregen tot de ELO.

• Tal van adviesgesprekken met projectleiders, trainers familiezorg, collega’s van andere 
organisaties, zelfstandig ondernemers, managers en bestuurders in de regio Tilburg.
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Oisterwijk
Alzheimercafé
rol: gespreksleider.
Elke derde dinsdag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur.
Gemiddeld 50 bezoekers. Mantelzorgers, mensen met dementie en zorgprofessionals.
Onderwerpen:
• Invloed van muziek bij dementie
• Stemmingsproblemen/ gedragsveranderingen
• communicatie en dementie
• wegen naar zorg WMO/WLZ/ZVW
• Dementie hulpmiddelen en zorg technologie
• Wanneer opname in zicht komt
• Alleenstaand met dementie
• Rolverandering van familie en mantelzorgers
• Voeding en dementie

Goirle
• 2x Workshop voor familieleden van mensen met een vorm van dementie bij het geheugen-

steunpunt in Goirle
• Workshop voor mantelzorgers in de Gemeente Goirle.
• Organisatie Dag van de Mantelzorg in Goirle. Doel was aandacht voor de mantelzorger en 

het bieden van informatie. Exfam was mede-gespreksleider aan de gesprekstafels met 
plusminus 80 mantelzorgers.

Waalwijk
• In najaar 2018 is een workshop Familiezorg gegeven aan de vrijwilligers van het Toon Her-

mans Huis in Waalwijk. 
• Samenwerking met Bibian Hopmans, zelfstandig familiezorgconsulent, ten aanzien van  3 

doorverwijzingen van zorgsituaties in Waalwijk.
• Scholing groep migrantenvrouwen
 In oktober is een start gemaakt met het samenstellen van een groep migrantenvrouwen 

die een cursus zullen doorlopen in het voorjaar van 2019. De kosten hiervan zijn reeds be-
taald aan de migrantenconsulent die deze cursus verzorgt namens Exfam. Voor het samen-
stellen van de groep is contact gelegd met onderstaande organisaties en contactpersonen 
in de maanden oktober, november en december.

Werkzaamheden 
Gemeenten Midden-Brabant
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1. Workshops, training, scholing, coaching on the job 
 en advies aan professionals buiten Tilburg

We hebben in 2018 gewerkt in de gemeenten Dronten en Kampen. In Dronten hebben we het 
project familiezorg, specifiek gericht op samenwerking in de gebiedsteams, afgerond. In de 
gemeente Kampen zijn we op de helft van het project. 

In 2018 is geïnvesteerd in de deskundigheid van het team Informele Zorg en in 2019 is de be-
doeling dat medewerkers van zorgorganisaties en medewerkers van het gemeentelijke loket 
van de gemeente Kampen kennisnemen van de methode familiezorg in het kader van een be-
tere onderlinge samenwerking ten behoeve van hulp en/of zorg aan de burgers en hun familie. 

Voor wat betreft het onderwijs zijn we actief op de Hanze Hogeschool in Groningen (5 daagse 
cursus Familiegesprek verpleegkundigen niveau 5), de InHolland Academie in Amsterdam 
(casemanagers dementie),  de Radboud Health Academy in Nijmegen (vervolgopleiding ver-
pleegkundigen geriatrie), de Avans Hogeschool in Breda (module familiezorg voor wijkver-
pleegkundigen), Erasmus MC in Rotterdam (palliatief verpleegkundigen) en op het ROC in 
Tilburg (docenten methode familiezorg en gastlessen familiezorg in specialisatie palliatieve 
zorg). We benadrukken het belang van een brede kijk op patiëntenzorg in opleidingen in zorg 
en welzijn en zullen proactief inzetten op zichtbaarheid en samenwerking met verantwoorde-
lijken voor onderwijsprogramma’s.

In het kader van de afspraken die in 2017 zijn gemaakt met Philadelphia (landelijke zorgorga-
nisatie voor mensen met een verstandelijke beperking), benoemen we apart wat we in 2018 
voor deze organisatie hebben gedaan. Tevens een korte toelichting op de samenwerking met 
Laverhof, Hanze Hogeschool en STOC.

Philadelphia
• Radio Kootwijk: festival De Bedoeling/Het Werkt. Op 15 maart heeft het team van Exfam 

deelgenomen aan de Festivaldag. Veel medewerkers van Philadelphia ontmoet en vooral 
deelgenomen aan theatervoorstellingen in het kader van “De Bedoeling”

• 2 x casuistiekbespreking team in Middelburg
• 4 trainingsgroepen in Middelburg
• 1 trainingsgroep in Terneuzen

Werkzaamheden 
in de rest van Nederland
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• 1 familie-avond in Middelburg 
• 1 familieavond in Werkendam
• 1 familieavond in Waalwijk
• In Amsterdam, Beverwijk, Gouda, Lopik, Hengelo (Gld) en Maastricht gespreksleider bij 

conflictsituaties tussen locatieteams en familie van cliënten
• Meerdere malen telefonisch advies aan Zonnestraal Werkendam

Laverhof
Laverhof (zorgorganisatie voor ouderen in N-Oost Brabant) werkt al 10 jaar met de methode fa-
miliezorg. Exfam is in 2018 het laatste jaar actief geweest. Het afgelopen jaar zijn de puntjes op 
de i gezet om ervoor te zorgen dat Laverhof zelfstandig met interne deskundigheid voldoende 
aandacht heeft voor de familie van bewoners. We betreuren het stopzetten van de samenwer-
king maar hebben er veel vertrouwen in dat familiezorg in de processen voldoende geborgd is. 

Hanze Hogeschool Groningen
Exfam heeft het afgelopen jaar een bijdrage geleverd in het geven van de cursus “het fami-
liegesprek” en het verder door-ontwikkelen van onderzoek, masterclasses, cursus voor MBO 
opgeleide verzorgenden en verpleegkundigen 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. 

STOC
Met het STOC, opleidingsinstituut voor de zorgsector in Bunnik, heeft Exfam ook in 2018 
meerdere afspraken gemaakt over de toepassing van de methode familiezorg in het program-
ma van de Post HBO opleiding Mantelzorgmakelaar. 
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• Cursus Expert voorjaar 2018 met 13 deelnemers.
• Cursus Expert najaar 2018 met 14 deelnemers.
• Laverhof, 4 groepen cursus Familiezorg introductie.
• Laverhof, 2 workshops voor managers.
• Groenhuysen, 1 trainingsdag Familiezorg voor 12 casemanagers dementie.
• PSW, 2 groepen cursus Familiezorg verdieping.
• PSW, 3 workshops voor 3 teams
• Gemeente Kampen; introductiedag en driedaagse Cursus Familiezorg/ Verdieping voor 

team informele zorg. 
• Project opzet van Missies en PEP in Den Haag geadviseerd, inhoudelijke bijdrage. 
• PEP (Participatie Emancipatie Professionals) heeft familiecoach Elvira van Heemskerk (www.

missies.nl)  de opdracht gegevens een scholing Familiezorg voor professionals in Den Haag 
te geven. Een medewerker van Exfam heeft 4 dagdelen mee voorbereid en uitgevoerd.

• Radboud Health Academy,  lesdagen voor studenten van de verpleegkundige vervolgoplei-
dingen.

• InHolland Academie Amsterdam, 2 Lesdagen ten behoeve van opleiding Casemanagers 
Dementie februari en november

• Avans Hogeschool Breda, dagdeel familiezorg in vervolgopleiding ouderenzorg voor ver-
pleegkundigen

• Hanze Hogeschool, afdeling bedrijven, module familiezorg voor HBO verpleegkundigen
• Hanze Hogeschool, bijdrage cursus Familiegesprek voor verpleegkundigen UMCG 
• Hanze Hogeschool, proeve van bekwaamheid docent verpleegkunde
• NAH werkgroep gemeente Bladel, workshop belangstellenden, naasten en getroffenen NAH 

, 75 deelnemers.
• Palliatieve Zorg Oosterhout, workshop familiezorg voor  vrijwilligers Palliatieve Zorg Oos-

terhout
• STIB (Steunpunt Informele Zorg Breda), voorbereiding en uitvoering workshop naasten en 

getroffenen chronisch zieken, 50 deelnemers.
• Archipel Zorgroep, 2x workshop Palliatieve zorg.
• Tandem, welzijnsorganisatie/informele hulp Haarlem, proeve van bekwaamheid 3 mantel-

zorgconsulenten. 
• SVRZ Verpleeghuizen Middelburg, proeve van bekwaamheid verpleegkundig specialist
• Surplus Welzijn Zorg en Wonen, workshop “het effect van rouwprocessen op familie en 

omgeving”.
• Hospice Zenit, workshop voor medewerkers en vrijwilligers
• Hospice Yssel Thuis, workshop voor medewerkers en vrijwilligers
• ’t Hoge Veer, 2x workshop voor medewerkers
• Thebe Hagendonk; 4x workshop  voor medewerkers
• Adviestrajecten voor trainers familiezorg, behandelaren, managers van zorgorganisaties 

en gemeenten en opleiders en docenten van onderwijsinstellingen

2.  Overzicht
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Onderzoek
Conferentie Family Health over Lifespam
Het team van Exfam heeft samen met een vijftal trainers familiezorg deelgenomen aan de 
conferentie Family Health over Lifespam, georganiseerd door de Hanze University op 8 en 9 
februari 2018. De ontmoeting met onderzoekers, beleidsmakers en collega’s die landelijk met 
dezelfde materie bezig zijn is een feest van herkenning geweest. Een bekende familiezorger 
van Exfam uit Tilburg heeft meegewerkt aan de Conferentie. Met vooraf gestelde vragen heeft 
hij een presentatie gegeven. Ook het effectonderzoek naar het werken met de methode fami-
liezorg is gepresenteerd.
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Vooruitblik

Personeel
In februari 2019 zal onze collega Jeannette 10 uur per week minder gaan werken, 20 uur in 
plaats van 30 uur. We hebben samen gekeken hoe we het best die 10 uur kunnen opvangen en 
we hebben gekozen voor 2 leerwerkplekken. Het vakmanschap van Jeannette is niet zomaar 
te vervangen, met 2 enthousiaste mensen die het vak willen leren kunnen we in 2019 een be-
gin maken met de vernieuwing van het team. In de loop van 2019 zal ook de Raad van Toezicht 
veranderen van samenstelling. Twee leden en de vice voorzitter zullen in het najaar afscheid 
nemen. In de zomer zal een procedure starten voor vervanging van de leden

Jubileum
In 2019 is het 25 jaar geleden dat het project Mantelzorg Centraal in de gemeente Tilburg 
is gestart. Het project werd formeel een Steunpunt Mantelzorg in 2000 en in 2004 Stichting 
Mantelzorg Midden-Brabant. In 2009 ontwikkelde de Stichting door naar het Expertisecentrum 
Familiezorg, dat bestaat in 2019 10 jaar. Reden om een feestje te vieren in november 2019. De 
voorbereidingen voor een jubileumuitgave zijn gestart in het najaar 2018. 

Familiezorg Nederland
In 2018 is 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 webshop is ingericht voor de website van Exfam, als die functioneert kan ook 
de webshop voor de website van Familiezorg Nederland worden ontsloten. We gaan zonder 
veel omhaal de website online zetten om in het najaar tijdens het jubileumfeestje iedereen te 
laten zien dat het vormen van een platform om elkaar te stimuleren en om samen te werken 
de inzet is van het maken van de website. Iedereen die zich conformeert aan systemisch wer-
ken kan “meedoen”. 

Maart 2019
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 het najaar is begonnen met de aanpassing van de Statuten en reglementen van de Raad 
van Toezicht in het kader van de Governance Code. In 2019 zal de aangepaste versie van de 
Statuten bij de notaris worden ondertekend. 

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 (zeer inci-

denteel).

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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