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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 

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?

Inleiding       3

Werkzaamheden in de gemeente Tilburg    5

Werkzaamheden in de gemeenten 
Midden-Brabant       15

Werkzaamheden in Nederland   17

Vooruitblik      20

Team en Raad van Toezicht    22

Inhoud

jaarverslag 2019



Expertisecentrum Familiezorg Jaarverslag 2019    |    2Expertisecentrum Familiezorg Jaarverslag 2019    |   2
Exfam | 10 jaar | Cinecitta | 12-11-2019 | Jostijn Ligtvoet Fotografie



    |    3

Inleiding

We vieren in 2019 het 25 jarig bestaan van mantelzorgondersteuning in de gemeente Tilburg, 
in 1994 gestart met het project ‘Mantelzorg Centraal’. Tilburg was, samen met Breda in Ne-
derland een voorloper van deze vorm van erkenning van de zware taak die mantelzorgers op 
zich nemen. Omdat een mantelzorger niet bestaat zonder zorgvrager, hebben we vanaf 2002 
veel diensten ontwikkeld voor families en relaties in zorgsituaties. Werden we in 2004 Stich-
ting Mantelzorg Midden Brabant, in 2009 veranderden we de term mantelzorg in familiezorg 
en richtten we het Expertisecentrum Familiezorg (Exfam) op. Naast 25 jaar mantelzorgonder-
steuning vieren we dus ook het tienjarig bestaan van Exfam. 

In de aanloop van de feestelijke dag op 12 november zijn we druk doende geweest aandacht 
te hebben voor de historie van ons werk. Te beginnen met het volledig herschrijven van het 
studiemateriaal; alle publicaties voor de training en scholing zijn in het voorjaar aangepast. 

Niet zozeer de dag van het jubileum staat centraal maar vooral het effect van alle werkzaam-
heden erom heen die in het teken staan van reflecteren op ons werk en het laten zien wat 
we doen. Met hulp van deskundigen op het gebied van communicatie, beeld en geluid hebben 
we mooi materiaal gemaakt dat ten dienste staat aan ons verhaal.  Meerdere korte films over 
zorgsituaties zijn gemaakt, een animatie toont aan wat we doen in de gemeente Tilburg en 
een gefilmde impressie van 12 november is een liefdevolle weergave van het plezier in het 
werk dat we doen met veel fans die onvoorwaardelijk met ons samenwerken.
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De inkomsten uit externe opdrachten schommelt de laatste jaren rond € 100.000. In het ka-
der van vermindering van afhankelijkheid van de subsidie van de gemeente Tilburg is in 2019 
samen met de Raad van Toezicht ingezet op een nieuwe toekomstvisie vanaf 2020. In het kort 
gezegd komt die visie neer op uitbreiding van operationele werkzaamheden, opgezet als een 
soort van satelliet van Exfam in andere delen van Nederland, om zodoende via licenties meer 
middelen beschikbaar te krijgen voor een nieuw op te richten Kenniscentrum Familiezorg. Een 
kenniscentrum met name om het gedachtegoed van de methode familiezorg veilig te stellen 
en door te ontwikkelen samen met Hogescholen en Universiteiten.Zie voor deze toekomstvisie 
onze website: Over Exfam: Beleid 

https://expertisecentrumfamiliezorg.nl/toekomstvisie/

Deze activiteiten zullen door de opvolger van de huidige bestuurder worden uitgevoerd. Het 
werven van de opvolger is in het najaar gestart, zijn/haar komst wordt verwacht in de zomer 
2020 omdat de bestuurder dan met pensioen gaat.

Voor een klein team (2,6 Fte) is het gelukt, naast alle activiteiten rondom 12 november, een 
paar honderd families in Tilburg te begeleiden en op het gebied van kennisverspreiding tal van 
workshops, lessen, scholingen en trainingen aan professionals en vrijwilligers te geven. 

Tientallen vragen over contextueel/systemisch werken zijn beantwoord, plusminus 40 experts 
familiezorg zijn opgeleid, er is contact gelegd met Movisie, Universiteiten van Tilburg, Maas-
tricht en Amsterdam en Familiezorg is doorontwikkeld met de Hanze Hogeschool in Groningen 
waar op 2 maart 2020 de eerste Lector Familiezorg wordt geïnstalleerd. Publicatie van het eer-
ste onderzoek naar het voeren van het familiegesprek door (wijk)verpleegkundigen is nabij.Doelmatigheid van het Familiegesprek 

 

       
   

 
HET FAMILIEGESPREK;  

EEN EFFECTIEVE INTERVENTIE VOOR DE WIJKVERPLEEGKUNDIGE? 
 

 

ONDERZOEK 

Wat zijn de effecten van de consequente inzet van het familiegesprek  

in de wijkverpleegkundige zorg op 

1) kwaliteit leven, ervaren belasting en familie functioneren? 

2) de inzet en kosten van professionele zorg? 

 
Methode kwalitatief 

Interviews met families en wijkverpleegkundigen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

"Als dit gesprek eerder was geweest, 
had het niet zolang hoeven duren. Dan 

was meteen duidelijk geweest dat het te 
zwaar werd voor mijn moeder, dat er 
meer hulp nodig was. Dan was ze niet 

zo overbelast geraakt“ 
 

Zoon meneer met halfzijdige                 
verlamming over het familiegesprek 

 

“Alleen dat iedereen er was, dat we met ons 
allemaal samen hebben gepraat, in plaats van 

met de ene persoon en dan de andere, en dan de 
eerste opnieuw, en ze zijn het niet eens…. 

. 
En nu gingen we gewoon samen zitten, hadden 

discussie, maakten afspraken. Ik vond het 
geweldig! ” 

 
Kleindochter over het familiegesprek 

 

Ik geniet van 
familiegesprekken; vind het 
leuk, het werkt preventief, 

het is de kracht van mijn vak. 
 

    Wijkverpleegkundige over 
het familiegesprek 

‘Wat je terugkrijgt van mensen, is dat ze 
het fijn vinden om eindelijk te kunnen 
uitspreken wat ze bezighoudt, hoe ze 
denken over iets. En dat mensen echt 

met elkaar in gesprek komen, dat je de 
communicatie bevordert onderling.’ 

he 
Wijkverpleegkundige  
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De prestaties zijn uitgevoerd volgens afspraak, hieronder vindt u een toelichting op de werk-
zaamheden 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. 

Aan het woord Twan Mensen, die in 2019 zijn ervaringsdeskundigheid heeft ontwikkeld tot een 
volwaardige plek in het team van Exfam. Hij noemt zich ervaringsdeskundige beroepskracht.

In februari 2019 kreeg ik de kans om een leerwerkplek in te vullen bij het Expertisecen-
trum Familiezorg. Als gezinslid, zoon van een moeder die langdurig en intensief verzorgd 
moest worden ten gevolge van een CVA, kwam ons gezin, doordat het te maken kreeg 
met overbelasting en ontsporing, in aanraking met het Expertisecentrum Familiezorg en 
kregen wij een totaal andere ondersteuning in onze zorgsituatie dan wat wij tot dan toe 
gewend waren. Onze casus is bestudeerd en daar is een verslag van geschreven welke 
is te downloaden op de website van het Expertisecentrum Familiezorg.

Veel vaker was ik de afgelopen jaren betrokken als ervaringsdeskundige bij het Exper-
tisecentrum Familiezorg en heb ik ‘mijn verhaal’ mogen vertellen tijdens bijeenkomsten 
met gemeenteambtenaren, introducties van trainingen of als gastspreker op een inter-
nationaal symposium over family care. Vanaf nu mocht ik, ondersteund door mijn be-
zielde collega’s, de ontwikkeling maken naar de ervaringsdeskundigeberoepskracht en 
ben ik de theoretische kennis, opgedaan tijdens mijn coaching opleiding, in de praktijk 
gaan toepassen.

Werkgroep jubileum Expertisecentrum Familiezorg
Op 12 november 2019 vierde het Expertisecentrum Familiezorg haar 10-jarig jubileum. 
Ter voorbereiding van dit jubileum ben ik door Klaartje gevraagd deel te nemen in de 
werkgroep. Aanvankelijk was het de bedoeling om een boek uit te brengen en deze aan 
te bieden aan de wethouder van de gemeente Tilburg. Helaas hebben wij dit doel niet 
gehaald. Wel hebben wij voor een groter publiek verschillende filmpjes laten ontwikke-
len en een animatie laten maken met als doel een prikkelende uitleg over de Methode 
Familiezorg. Tijdens het jubileum heb ik als spreker mijn ervaring als familiezorger 
mogen delen met daarbij de koppeling naar de wijze van werken met de Methode Fa-
miliezorg en de impact die dat heeft op gezinnen die te maken krijgen met langdurige 
intensieve zorg. 

Werkzaamheden 
in de gemeente Tilburg

1. Families in zorgsituaties
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Ik heb geprobeerd duidelijk te maken wat het verschil is in de resultaten die behaald 
worden met het inzetten van de methode familiezorg ten opzichte van alle andere inter-
venties die wij als gezin hebben mogen ontvangen (zie casus). Ook de langetermijnef-
fecten van de werkwijze van het Expertisecentrum heb ik benoemd. Tevens heb ik de 
koppeling gemaakt van ervaringsdeskundige naar beroepskracht en wat daar de extra 
toegevoegde waarde van is: de ervaringsdeskundigeberoepskracht. https://youtu.be/-
vu-MBbezzk 

Intensieve familiebegeleiding
Na de zomer van 2019 heb ik zelfstandig een drietal casussen toegewezen gekregen. Ik 
had de wens om mij meer te gaan ontwikkelen als familiezorgconsulent en als trainer. Ik 
ben betrokken geweest bij vier gezinnen in 2019. De begeleiding bestond uit multi- dis-
ciplinaire overleggen, familiegesprekken en individuele gesprekken. Zo heb ik in de ver-

schillende casussen samengewerkt met 
mijn directe collega’s van Veilig Thuis, 
ContourdeTwern, Buro Zorgregie, IMW 
Tilburg, verschillende huisartsenpraktij-
ken, Stichting de As, RAC Tilburg, Siza 
en Home Instead. Bij twee situaties ben 
ik nog steeds betrokken.

Trainer methode Familiezorg
In het najaar van 2019 ben ik samen met 
Yvonne een groep van tien deelnemers 
gaan opleiden als Expert Familiezorg. 
Aanvankelijk zou ik slechts de inleiding 
mee verzorgen. Gezien het feit dat de 
groep groter werd dan aanvankelijk het 
geval was ben ik als trainer toegevoegd 
en heb alle bijeenkomsten mee begeleid 
als trainer. Eerder in het jaar ben ik aan-
wezig geweest bij een drietal proeves 
van bekwaamheid van deelnemers van 
een eerder gegeven training.

Gastspreker /ervaringsdeskundige
Ik ben als ervaringsdeskundige gevraagd deel te nemen aan bijeenkomsten als gast-
spreker of mijn ervaring te delen ten behoeve van een specifiek doel.
• Tranzo /zorgsalon ‘Veerkrachtig met- en door mantelzorg’
• Gastspreker bij een raadsvergadering met de ouderenbond en wethouder Erik de Ridder
• Ervaringsdeskundige dagen ROC Tilburg
• Groep naasten met NAH
• Interview Karien Vissers t.b.v. jubileumboek
• Patiëntenvereniging spierziekte ‘Mantelzorg hoe houd je het vol’
• Interview Brabants Dagblad naar aanleiding van het 10 jarig jubileum 
   van Expertisecentrum Familiezorg.

Exfam | 10 jaar | Cinecitta | 12-11-2019 | Jostijn Ligtvoet Fotografie
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Overzicht Kortdurende begeleiding Families
• Meedenken casuistiek Hazelaar, Reyshoeve, Heikant, Joannes Zwijssen (allen de Wever)
• 4 keer casuistiek binnengekomen via het NAH loket
• 38 keer korte begeleiding vragen binnengekomen via de website
• 60 keer korte begeleiding vragen via een telefonisch consult
• 8 keer op achtergrond meedenken casuistiek binnengekomen door mantelzorgconsulent 

Waalwijk, Loon op Zand, Goirle en Hilvarenbeek
• Deelname aan Intervisie met mantelzorgconsulenten Contour de Twern 
 6 bijeenkomsten. Plusminus 25 casussen
• Exfam organiseert intervisie met externe partners, 2 keer in 2019, plusminus 8 casussen
• Q Koorts Patiënten en hun partners bezocht, overleg met Q Support, politiek, loketten van 

gemeenten en met coördinator bij WMO Loket in Tilburg. 13 Casussen in totaal.
 
Voor patiënten met een migrantenachtergrond of vluchtelingenstatus 
20 interventies
• Individuele ondersteuning is gegeven aan familieleden van een oudere vrouw met demen-

tie, waarbij verschil van inzichten binnen de familie over opname in een  specifiek verpleeg-
huis veel problemen gaven. Inmiddels is mevrouw opgenomen. Zorg blijft of de dochter 
voor de 2e maal moeder uit verpleeghuis zal halen en bij vader in huis zal achterlaten.  
Vader heeft ondertussen CVA gehad en wil dat echt niet.

• Ook individueel gesprekken gevoerd met moeder van een verstandelijk gehandicapte doch-
ter (35 jaar oud met nivo  van 1,5 jaar) over hoe verder nu de ouders oud en ziek worden. 
Familiegesprek met vader en overige dochters is nu nog een taboe voor moeder maar is 
wel het doel van de ondersteuning.

• Vluchtelingen vormen een specifieke groep van de zorgvragers ook omdat ze weinig man-
telzorgers hebben in hun omgeving en weinig bekend zijn met de huisartsenzorg en de 
huisartsenpost.

	 De	ondersteuningsvragen	van	huisartsen	met	betrekking	tot	zorg	aan	vluchtelin-
gen	van	dit	jaar	zijn	geïnventariseerd:

 • 3 x bij borstkanker.  
 • 2 x Huiselijk geweld.
 • 6 x Diabeteszorg.
 • 2x Solk buikklachten
 • 3 x sociale problematiek
 • 2 x slecht etende kinderen
 • 2 x  Specifieke ziektebeelden (Ziekte van Bechet en G6PD deficiëntie).

Intensieve familiebegeleiding
Intensieve begeleiding: in totaal 68 families in Tilburg en Berkel Enschot, waaronder:
• Samenwerking rond casuïstiek met Contour de Twern mantelzorgconsulenten 12 cases
• 4 systemische begeleidingstrajecten met Las psychologiepraktijk
• Ieder van ons heeft een x aantal casussen uitgevoerd in samenwerking met onze partners 

in Zorg en Welzijn. Naast bovenstaande casussen nog 52 Langdurige begeleidingstrajecten 
(systeembegeleiding), waarvan we kunnen zeggen dat ieder jaar de ernst van de zorgsitu-
aties toeneemt. 
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 We worden vaak gevraagd door bijvoorbeeld POHers (GGZ) van huisartsenpraktijken waar-
bij de vraag zich toespitst op het disfunctionerend gezin, de verstoorde onderlinge relaties 
en of wij met de familie in gesprek kunnen gaan? Helaas komen wij vaak te laat en probe-
ren we te redden wat er te redden valt. Graag zouden we zien dat deze gesprekken aan het 
begin van ieder (te verwachten) langdurig zorgtraject, worden gevoerd. 

• In dit jaarverslag is de keuze gemaakt meer toelichting te geven bij de kortdurende casuïs-
tiek.

Workshops, groepsbijeenkomsten en scholing voor families in zorgsi-
tuaties
• Worskhop Ypsilon. Gesproken op een ledenavond voor familieleden van mensen met een 

psychotische kwetsbaarheid. 15 familieleden
• Regie en uitvoering 5 bijeenkomsten Partnergroep in samenwerking met Siza en Leypark. 

Deelnemers zijn partners van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, inhoud is met 
elkaar in 2018 en 2019 vormgegeve.

• Workshop voor familieleden van mensen met NAH en medewerkers Dagverzorging de He-
melrijkse Hoeve. Thema: de invloed van een ziekte op relaties van familie onderling

• Workshop: Kracht van het familiesysteem. Medewerkers en familieleden van mensen met 
dementie.  Geheugenwinkel Goirle

• 2 keer Familieavond Brabantzorg locatie Zonnelied. 
• Workshop medewerkers en mantelzorgers van chronisch zieken STIB Breda. Thema: Sa-

men in Balans, Geven en ontvangen
• Workshop vrijwilligers en familieleden/ verwanten van mensen in een palliatieve fase voor 

Vrijwilligers Palliatieve Zorg Oosterhout in Café Doodgewoon. Thema: zorg door familie
• Partnergroep van patiënten met een dementie 
 In 2019 is de groep partners van dementerenden 8 keer bij elkaar gekomen onder begelei-

ding van een medewerker van Exfam. Het is het laatste jaar dat we bij elkaar komen, alle 
partners met dementie zijn inmiddels verhuisd naar een intramurale setting, voor eenieder 
is de situatie stabiel. 

NAH Bijeenkomsten
• Bijeenkomsten voor mensen met hersenletsel en hun familie worden sinds half 2018 ste-

delijk georganiseerd, in plaats van wijkgericht. 1 x per 6 weken in de Driehoek Reeshof. 
Gemiddeld 10 mensen met hersenletsel en 5 mantelzorgers.

• Bezoek aan het Nah café, dat georganiseerd wordt bij de Hazelaar.

NAH loket
Aangesloten bij het Kernteam dat behoort bij het NAH loket. Het NAH-loket coördineert de 
huidige zorg- en dienstverlening aan mensen met NAH in Midden-Brabant en maakt die toe-
gankelijker. Doel is om onafhankelijk (los van enige organisatie) advies te bieden aan mensen 
met NAH, naaste familieleden en directe behandelaars, ongeacht de oorzaak en de ernst van 
het letsel.
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Transculturele Familiezorg
• De cursus Transculturele Familiezorg thuis. Ook dit jaar is in Tilburg de basis- en vervolg 

cursus verzorgd. Bij wijkcentrum de Symfonie hebben 9 oudere Marokkaanse familiezor-
gers trouw  en met veel interesse actief deelgenomen. Alle lessen zijn ondersteund door  
een vrijwillige Berber Tolk en de PowerPoints zijn aangepast met afbeeldingen. De werk-
bladen zijn op de groepsapp in Berber ingesproken en alle dames zijn trots op het door hen 
behaalde certificaat. In de vervolgcursus zijn  taboe onderwerpen  besproken zoals zorg in 
een instelling, sterven, palliatieve zorg, familiegesprek, praten met je huisarts, praten over 
levenseinde. Excursies naar Hospice Francinus de Wind in Waalwijk en de multiculturele 
verpleegafdeling Sefkat  van het wereldhuis in Boxtel hadden veel belangstelling, evenals 
het bezoek aan de revalidatie afdeling van verpleeghuis de Hazelaar. Dat alle zorginstel-
lingen een gebedsruimte hadden maakte veel indruk op de dames

• De basisvoorlichting voor migrantenvrouwen:  “Wat is familiezorg? Waar kun je ondersteu-
ning vragen en samenwerken in  de zorgdriehoek “, is verzorgd bij Antilliaanse senioren 
groep  in Tilburg West 

• Voorlichting over nieuwe ontwikkelingen en hulpmiddelen is verzorgd bij:
 - Turkse oudere vrouwengroep Schoutbackstraat
 - Surinaamse ouderen Tilburg  SOT Alfrinkstraat.
 - Ouderkamers in Tilburg Noord van basisscholen, de Dirigent, de Lochtenberg en  
       de Regenboog
• Zorgconsulenten	migrantenzorg	huisartsen	in	2019. Dit project dat door Exfam wordt 

ondersteund is eind 2019 uitgebreid naar Breda en met deze meeruren kon een POH GGZ  
aangenomen worden in Tilburg. Het  doel van dit project, ondersteuning van de huisartsen, 
voeren we uit middels consulten, consultatie en voorlichtingen aan patiënten met een niet-
Nederlandse achtergrond. Het team heeft geen wachtlijst! Ondersteuningsverzoeken van 
huisartsen hebben veelal te maken met  diabetes, dementie, palliatieve zorg, vluchtelin-
gen, verstandelijke beperking en taalproblemen (met name door analfabetisme) en tropi-
sche ziekten. Steeds vaker komen er nu ook vragen binnen over veilig thuis zorgsituaties, 
pgb problematiek, dementietesten, GGZ, opvoedingsproblemen en Nederlandse patiënten 
met lage taalvaardigheden. 

• Casemanagers dementie in Tilburg zijn verbonden aan een huisartsen- praktijk en vragen 
ook via de huisarts ondersteuning. Zorgconsulenten nemen nooit de zorg over en geven 
geen behandeling. Vraagverheldering en in kaart brengen wat er niet goed loopt, met name 
in de communicatie, is hoofdtaak .

• Groepsgewijze voorlichting en scholing voor familiezorgers en patiënten/cliënten, die vluch-
teling, migrant en/of laaggeletterd zijn. Behalve taal-en cultuur spelen lage taalvaardighe-
den een grote rol. Daarom is

 - 9 keer de geaccrediteerde scholing laag-geletterdheid in de huisartsenpraktijk ge-
organiseerd in samenwerking met gemeenten en taalhuizen  voor huisartsen, prak-
tijkondersteuners en doktersassistentes. Vanwege het succes wordt deze scholing 
nog een jaar lang aangeboden met dezelfde partners. 

 - de voorlichting over de huisartsenzorg in Nederland een aantal malen gegeven voor 
Syrische en Eritrese groepen met een tolk en tweetalige PowerPoint. 

 Op advies van enkele huisartsen is deze scholing 6 keer verzorgd bij ouderkamers in Til-
burg Noord en internationale vrouwengroepen. 
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  Ondersteuning mantelzorgers

In totaal bij collectieve bijeenkomsten 320 mensen ontmoet die in zorgsituaties verke-
ren, te denken aan NAH bijeenkomsten, familie-avonden, workshops en bijeenkomsten 
voor zorgvragers en mantelzorgers, Alzheimer Café Oisterwijk, Dag van de Mantelzorg 
in Tilburg, Jeugd Hart van Brabant en ontmoeting met migranten en ouderen.

Telefonie en Mail:                98 telefonische- en mailcontacten
Individuele begeleidingen:  92 enkelvoudige vragen 
Systeem begeleidingen:     68 intensieve systemische begeleidingen
Transculturele Familiezorg:  1 cursus, in totaal 15 deelnemers, 
     8 workshops en basisvoorlichting 
     bereik 110 deelnemers
Partnergroep van dementerenden: 8 bijeenkomsten, gemiddeld 8 deelnemers

Kennisoverdracht tijdens Netwerken
• Kwartaalbijeenkomst Zuiderkwartier
• Kennismaken Seniorenraad. 
• Netwerkbijeenkomst PRO-RCH gezamenlijk georganiseerde zorg. Samenwerken binnen de 

GGZ.
• Kennismaken met High Select.  Traineeships in zorg en welzijn. 
• Kennismaken Stichting Mimakkus. Stichting miMakkus biedt een visie op zorg en verzorgt 

opleidingen, trainingen en workshops op basis van ervaringsgericht leren. 
• Sensezorg kennismaken team. Zij zijn zorgprofessionals die ambulante begeleiding bieden 

aan personen die extra zorg nodig hebben om een gevoel van welzijn te ervaren. Voor ie-
dereen met een indicatie gaan zij op zoek naar een passende oplossing van de zorgvraag. 

• Kennismaken en samenwerken met De Gezinsmanager 
• Kennismaking met nieuw bureau Lagom, onderzoek naar samenwerking
• Door-Tastend gespecialiseerde ambulante begeleiding
• Deelname aan werkplaats Gelukkig Oud worden in Tilburg
• Deelname aan Gesprekstafels Sociale Basis
• Ontmoeting met Raadsleden samen met jonge mantelzorgers
• Deelname Kijk op Ouderen, gemeente Tilburg
• Schuldmachine Cinecitta: De schuldhulpverlenings-instanties maken zich zorgen over de 

grote toename van mensen met problematische schulden. Gezamenlijk wordt er naar aan-
leiding van de film gesproken over wegen om dit op te lossen. 

• NAH congres boeien en binden Lochal. Presentatie Nah loket / overprikkeling / regie over 
energie / vroeg intensieve neurorevalidatie. 

• Landelijke Dag van de Mantelzorg samen met Contour de Twern. Informatie verstrekt in 
infostand, mantelzorgers te woord gestaan, netwerk geïnformeerd. Afspraken gemaakt 
met nieuwe cliënten.

2. Professionals in zorgsituaties



    |    11

• JubileumSymposium Contour de Twern: ‘Strijden voor samen leven. Sociaal werk in tijden van 
onbehagen’

• Projectgroep Logeerhuis Tilburg (respijt voor mantelzorgers) in samenwerking met raads-
leden CDA, Borg in Zorg, NAhuis en gemeente Tilburg

• Onderzoek naar verhuizing van Exfam
• Deelname Gesprekstafels Gemeente Tilburg. Onderwerp: Goed ouderschap. Zelfvertrou-

wen en zelfredzaamheid vergroten
• Lid werkgroep mantelzorgtest. In aanvang droeg deze de titel De Zorgverlichter, een tool 

ontwikkeld door CZ.  Zij stellen dat bijna 10% van de mantelzorgers overbelast is, veelal 
vraagverlegen is en moeite heeft om hulp te accepteren. Daarbij stellen zij dat het aanbod 
wat de mantelzorger kan ontlasten versnipperd is en dat zij dus onvoldoende antwoord krij-
gen op hun vragen. CZ heeft deze tool ontwikkeld waarmee de juiste zorg of ondersteuning 
op het juiste moment kan worden geboden, zo meent CZ. Het doel van de mantelzorgtest 
is  helpen bij het vinden, krijgen en organiseren van ondersteuning en zorg passend bij de 
persoonlijke situatie van de mantelzorger van kwetsbare ouderen, waardoor mantelzorgers 
zich ontlast voelen en de volhoudtijd wordt verhoogd. Op 10 november 2019, tijdens de dag 
van ‘de mantelzorger’, is de website (mantelzorgtest Tilburg) live gegaan. Er is een cam-
pagne gestart om de Mantelzorgtest onder de aandacht te brengen en de effecten worden 
op dit moment gemonitord. 

Workshops
• Twee keer workshop De Wever thuis. Zorg innovatie netwerk studenten niveau 3, 4 en 5. 

Gemiddeld 10 studenten per workshop.
• Gesproken bij de Tranzo zorgsalon op de universiteit van Tilburg.  Met als thema: veer-

krachtig met- en door mantelzorg. Deelnemers 75
• Workshop ROC ZAT (zorgadviesteam) over benadering Jonge Mantelzorger
• Presentatie en ontmoeting raadsleden met jonge mantelzorgers
• Een drietal dagdelen les palliatieve zorg/familiezorg aan ROC Tilburg Zorg en Welzijn

Training Impactgericht werken en doen in de gemeente Tilburg 
Deelname aan de pilot impactgericht werken in opdracht van de Gemeente Tilburg in samen-
werking met andere partijen uit het sociaal domein. Onder begeleiding van Avance( (advies-
bureau gespecialiseerd in impactgericht werken) hebben we een subsidie aanvraag nieuwe 
stijl geschreven.

De uitgangspunten van de aanvraag nieuwe stijl zijn:
• Aansluiting bij maatschappelijke opgaven
• Impact-gericht werken en impact meten
• Samenhang en samenwerking binnen het sociale domein in de gemeente Tilburg
• Impactgericht financieren, rapporteren en communiceren
• Van reactief naar preventief

De aanvraag bestaat onder andere uit:
• Verandertheorie
• Meetplan
• Activiteitenplan
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Stagebureau informele zorg
Deelname van een van de medewerkers aan het project Stagebureau informele zorg met 
name in de rol van verbinder.
Projectplan voor ontwikkeling van stagemogelijkheden in de informele zorg.
In samenwerking met HBO- en MBO-opleidingen én implementatie van stageplekken bij or-
ganisaties uit de informele zorg. In opdracht van VWS in samenwerking met MantelzorgNL.

Grip en glans
Deelname van een van de medewerkers aan een trainers opleiding Grip en Glans samen met 
een collega van ContourdeTwern.
GRIP&GLANS-cursussen zijn gericht op de versterking van zelfmanagementvaardigheid (grip) 
en welbevinden (glans). De G&G-cursussen sluiten goed aan op recente ontwikkelingen in zorg 
en welzijn, zoals ‘positieve gezondheid’ en de participatiesamenleving. Sinds meerdere jaren 
worden de G&G-cursussen in heel Nederland uitgevoerd en werken we met het G&G-team aan 
nieuwe vormen van G&G.

Bezoek symposia en congressen
• Naasten in beeld, symposium Den Haag: Écht praten over moeilijke onderwerpen makke-

lijker maken 
• Congres Dementie achter de voordeur. Dit congres wordt georganiseerd door StudieArena 

in samenwerking met Anne-Mei The en Gerke de Boer. In het programma wordt onder an-
dere aandacht besteed aan thema’s als:

 - Sociale Benadering – Casuïstiek
 - Aansluiting houden bij het dagelijks leven
 - Relatie, liefde en loyaliteit
 - In gesprek over verlies en rouw
 - Inzet van (in)formele netwerken
 - Zorg in de laatste levensfase
 - Persoonsgerichte zorg bij migranten
 - Sneak Preview E-learning programma “Dementie achter de voordeur”

Cursus Expert Familiezorg (wordt alleen in Tilburg gegeven)
• Cursus Expert Familiezorg (train de trainer)
 Voorjaar 2019 en Najaar 2019. Plus extra groep bij Santé Partners in Tiel. In totaal plusmi-

nus 40 experts opgeleid in 2019.
• 3 Keer Proeve van bekwaamheid afgenomen en geëvalueerd bij PEP (organisatie voor 

welzijns-en emancipatievraagstukken in Den Haag). 
• Proeve van bekwaamheid afgenomen bij cursist van MaatjeZ in Den Helder 
• Proeve van bekwaamheid afgenomen bij 2 medewerkers van Amarant tijdens les bij de Ama-

rant Academie.
• Proeve van bekwaamheid afgenomen bij 4 cursisten van Thebe Extra.  
• Training expert Familiezorg 17 medewerkers Sante Partners/STMR., 4 bijeenkomsten van 

6 uur. Gevolgd door 1 terugkomdag.
 4 x Proeve van bekwaamheid afgenomen en geëvalueerd bij medewerkers Santé Partners.
• Terugkomdag voor externe trainers inhoudelijk en uitvoerend vormgegeven. 
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 Samen met Ad van Oorschot, externe trainer Familiezorg.
 Thema: Hoe krijg je Familiezorg voor ‘t voetlicht? Hoe ga je om met weerstand? Best Prac-

tices. 
• Veel overleg met externe trainers over samenwerking, afstemming en nieuwe initiatieven.

Randvoorwaarden
INKIS
Het registratiesysteem waarmee we werken wordt constant aangepast aan onze wensen in 
samenwerking met het team van Optimale Samenwerking. Er is een app ontwikkeld die ge-
bruikt gaat worden in het kader van impactgericht werken. De inhoud van de app wordt nu 
doorontwikkeld en wordt gekoppeld aan onderzoek om de juiste vragen te stellen aan families 
wanneer we door middel van onze interventie een intensief begeleidingstraject uitvoeren. 
Tevens wordt geprobeerd ook de evaluaties met de deelnemers van de scholingen via de app 
te registreren. 

Teamdag
Teamdag op 21 mei: Deeper Insight Discovery Ulvenhout 

CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs)
We zijn tot juli 2022 CRKBO geregistreerd. Daarnaast hebben we voor een aantal scholingen 
en beroepsgroepen ook een jaarlijkse accreditatie:
1. ElO module 1 t/m 4 geaccrediteerd bij:
 Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals 12 punten 
 Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten 12 punten
2. ELO module 1 t/m 8 geaccrediteerd bij:
 Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals 24 punten 
 Registerplein voor deskundigheidsbevording, GGZ-agogen, GHO, Maatschappelijk werk,
 Mantelzorgmakelaars, Sociaal werker, Sociaal agogen 24 punten
3. Module 8 het Familiegesprek geaccrediteerd bij:
 Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals 3 punten
4. Cursus Expert Familiezorg geaccrediteerd bij:
 Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals 25 punten
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 Registerplein voor deskundigheidsbevording, GGZ-agogen, GHO, Maatschappelijk werk,
 Mantelzorgmakelaars, Sociaal werker, Sociaal agogen 24 punten - 29 punten

ContourdeTwern 
• Ontwikkeling Mantelzorglijn en ontwikkelen presentatie om Mantelzorglijn te promoten. In 

opdracht van de gemeente Tilburg hebben ContourdeTwern en het Expertisecentrum Fami-
liezorg samen gekeken naar de vraag van de gemeente: “hoe krijgen wij de mantelzorger 
beter in beeld” en “hoe vergroten we mantelzorgondersteuning?”. Presentatie vindt plaats 
op de Dag van de Mantelzorg op 10 november.

• Gezamenlijke bijeenkomst op 10 oktober samen met collega’van ContourdeTwern ten be-
hoeve van de onderlinge samenwerking. Aandacht voor de mantelzorglijn, voor de vraag-
verheldering  à la familiezorg en voor ontmoeting tussen de collega’s. 

• Gezamenlijke casuistiek: Met collega’s  van ContourdeTwern een aantal familiegesprekken 
samen gevoerd.

• Coaching on the job: meedenken en adviseren met betrekking tot vragen op casusniveau. 
• Intervisie: Wij sluiten aan bij de intervisie van ContourdeTwern. (6 x per jaar, 3 wijken)

De Wever 
• Binnen de Wever (zorgorganisatie voor ouderen in Tilburg) is Exfam al 10 jaar actief in het 

geven van intervisie aan teams en doorontwikkeling en verbetering van procedures. 
• De trainers familiezorg binnen de Wever geven introductiecursussen aan nieuwe medewer-

kers en binnen de Weverbrede Kennisgroep Familiezorg vindt verbinding en afstemming 
plaats van alle activiteiten rondom het thema Familiezorg, 4 keer per jaar een bijeenkomst, 
deelname van Exfam. 

• In 2019 is een doorstart gemaakt voor wat betreft het massaal scholen van teams binnen 
locatie de Bijsterstede, Joannes Zwijssen en Padua. 

• Op Reyshoeve is sprake van een fors conflict van een team en een familie, de bestuurder 
schakelt Exfam in om de zorgsituatie te begeleiden. Afspraken zijn gemaakt voor scholing 
en coaching on the job van teams in Reyshoeve, start voorjaar 2020. 

• Tevens start van project Familiegesprek ter voorbereiding van ouder wordende inwoner 
van Tilburg.

  Systeemgericht werken  uitdragen / Kennisoverdracht

 Zorgaanbieders:  110 contacten                     
 Mantelzorgers:   plusminus 16 bijeenkomsten, circa 320 contacten

  Ondersteuning organisaties op het terrein van 
        familiezorg / mantelzorg

Advies gemeentelijke beleid/UWV: 12 adviezen 

Eenvoudige vragen:        65 vragen
Meervoudige vragen:          43 vragen om gezamenlijk een casus op te pakken
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Werkzaamheden 
Gemeenten Midden-Brabant

Oisterwijk
Alzheimer	Café.	
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:
• Dementie en bewegen
• Verlies en rouw
• Een andere kijk op dementie
• De zin van leven bij dementie/ geheugentraining
• Zelfgekozen levenseinde
• Oorzaken van dementie
• Bewindvoering en mentorschap
• Taak huisarts bij dementie
• 10 jaar Alzheimercafe Oisterwijk en Wereld Alzheimerdag
• Mimakkus
• Wegen naar zorg

Waalwijk
• Samenwerking met Bibian Hopmans, zelfstandig familiezorgconsulent, ten aanzien van 2 

doorverwijzingen van zorgsituaties in Waalwijk.
• Toon Hermanshuis  2 workshops voor vrijwilligers
• Cursus Transculturele Familiezorg
 Op 9 september is bij Artemiz gestart met de cursus zorgen voor een familielid met de-

mentie. Cursisten zijn enthousiast en komen wekelijks trouw. Thema s worden in overleg 
aangeboden of verder ontwikkeld. Het is een  internationale  vrouwengroep bestaande uit 
3 Turkse vrouwen, 2 Marokkaanse, 2 Nederlandse  ( 1 getrouwd met Marokkaanse man) 1 
uit Iran en 1 vrouw uit  Suriname (India).

• Individuele ondersteuning 
 Twee families zijn individueel ondersteund door de docent (via mantelzorgconsulent en 

praktijkondersteuners). Het betrof zorg voor familie met dementie en  ernstige psychische 
problemen.

 Daarnaast twee maal medewerkers van het zorgloket geadviseerd.
• Presentatie over  transculturele familiezorg verzorgd aan deelnemers van het Multi discipli-

nair overleg op  2 juli onder de titel: ‘De kunst van het ontmoeten’.   
• Interculturele zorgconsulenten en huisartspraktijken
 Exfam was mede-initiatiefnemer van het project interculturele zorgconsulenten voor de 
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huisartsen in Midden-Brabant. We zien de huisarts als spil in de ondersteuning van zor-
gende families en hun mogelijkheden tot verwijzing voor gesprekken en voorlichtingen.

 In de eerste helft van 2019 meer gesprekken gehad  met vertegenwoordigers van migran-
tenorganisaties en met hulpverleners in Waalwijk. 

 Later uitleg gegeven over het project zorgconsulenten, gebruik tolkentelefoon en onder-
steuning van migrantenfamilies.

• Scholing laaggeletterdheid en de huisartsenpraktijk  
 Op 12 september samen met traningsacteur en in samenwerking met Sjeanne Beerens van 

de gemeente en Rianne de Bie van het Taalhuis de geaccrediteerde scholing laaggeletterd-
heid in de huisartsenpraktijk verzorgd voor 12 personen. Wethouder Dilek Odabassi heeft 
de scholing geopend en deelgenomen tot ze naar de raadsvergadering moest.  

Exfam | 10 jaar | Cinecitta | 12-11-2019 | Jostijn Ligtvoet Fotografie
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Werkzaamheden 
in de rest van Nederland

Gemeente Kampen
We hebben in 2019 gewerkt in de gemeente Kampen. Procesbegeleiding, training en regie 4 
focusgroepen ter ondersteuning van project Mantelzorg in de Gemeente Kampen, juli-eind 
december. Met name hebben we leiding gegeven aan intervisiebijeenkomsten met meerdere 
zorg- en welzijnsinstellingen. Eind 2019 hebben we bereikt dat medewerkers van zorgorgani-
saties en medewerkers van het gemeentelijke loket van de gemeente Kampen hebben kennis 
genomen van de methode familiezorg in het kader van een betere onderlinge samenwerking. 

Hogescholen: Onderwijs
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. 

STOC
Met het STOC, particulier opleidingsinstituut voor de zorgsector in Den Haag (leslocatie Hou-
ten), heeft Exfam ook in 2019 meerdere afspraken gemaakt over de toepassing van de me-
thode familiezorg in het programma van de Post HBO opleiding Mantelzorgmakelaar. 

Philadelphia
We rondden in 2019 het traject bij Philadelphia definitief af. We zijn in Nunspeet, Hengelo 
(GLD), Gouda, Lopik, Maastricht, Amsterdam, Beverwijk en Venray actief geweest om de 
communicatie tussen teams en bewoner en familie te verbeteren. Ook is een laatste keer in 
Maastricht sprake geweest van terugkomdagen. Op verzoek van het team hebben we een Fa-
milieavond in Terneuzen begeleid.

Laverhof
Laverhof (zorgorganisatie voor ouderen in N-Oost Brabant) werkt al 11 jaar met de methode 
familiezorg. Exfam is in 2019 wederom gevraagd mee te denken op de locaties Retraitehuis in 
Uden en Bernezorg in Heeswijk Dinther. In 2020 starten we op drie terreinen aan een betere 

1. Samenwerkende partners
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onderlinge communicatie tussen Cliëntenraden en teams, nachtdiensten en management en 
een betere samenwerking van medewerkers met bewoners en families. 

Kenniscentrum Familiezorg
In het kader van het oprichten 
van een toekomstig Kenniscen-
trum Familiezorg is het van be-
lang om regelmatig bij elkaar te 
komen zodat we elkaar kunnen 
informeren, inspireren en prak-
tisch dingen regelen. Samen 
met de Hanze Hogeschool  kan 
onderwijs en onderzoek een 
mooie aanvulling geven op de 
praktijk in Tilburg. In 2019 is een 
artikel geplaatst in TVZ over de 
training: Het Familiegesprek

• STIB (Steunpunt Informele Zorg Breda), voorbereiding en uitvoering workshop naasten en 
getroffenen chronisch zieken, 50 deelnemers

• Inspiratiebijeenkomst voor managers ZINN (Stichting Ouderenzorg Groningen) intra- en 
extramuraal 

• Coaching management Santé Partners
• Afspraak PI (Penitentiaire Inrichting) Veenhuizen voor training medewerkers in kader van 

betere samenwerking met vaders en gezinnen op de Vadervleugel
• Hospice Zenit, workshop voor medewerkers en vrijwilligers
• Hospice Yssel Thuis, workshop voor medewerkers en vrijwilligers

2. Overzicht workshops, training, scholing, 
 coaching on the job en 
 advies aan professionals buiten Tilburg
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• Deelgenomen aan focusgroep HAN Nijmegen. Focusgroep over netwerken van mensen/
ouderen met weinig inkomen, opleiding en geletterdheid

• Radboud Zorgacademie, 3 keer gastdocentschap
• InHolland Academie, 2 keer gastdocentschap
• Avans, module Mantelzorg Empowerment
• Avans Plus, module Mantelzorg en Ouderenzorg
• Erasmus Mc Academie Unit Intensieve Zorg
• Adviestrajecten voor trainers familiezorg, behandelaren, managers van zorgorganisaties 

en gemeenten en opleiders en docenten van onderwijsinstellingen
• PSW 8 groepen een driedaagse scholing verdieping
• PSW, 3 workshops 
• PSW 6 terugkomdagen 
• Dag meelopen in de praktijk van verpleegkundig specialist bij SRVZ (Ouderenzorg) in Mid-

delburg
• Samenwerking met Maradata in kader van ontwikkeling cursus familiezorg voor families 

met talentvolle voetballers
• Anjet van Dijken, schrijver boek Brussen, landelijke samenwerking in het kader van broers 

en zussen van een kind met een verstandelijke beperking 
• Philadelphia Merici in Maastricht, 2 terugkomdagen voor teams
• Kennismaking met scholingsinstituut De Groene Lijn, in jan 2020 workshop familiezorg 

voor wijkverpleegkundigen
• Familieavond Philadelphia Terneuzen
• Gemeente Kampen Intervisie door middel van Forumbijeenkomsten met plaatselijke zorg- 

en welzijnsorganisaties
• Prisma, cursus familiezorg, 1,5 dag voor 17 medewerkers

Elektronische Leeromgeving (ELO)
• Bij Sante Partners zijn 325 medewerkers gestart met module 1 t/m 4 
• Radboud Health Academie 19 personen module 4 
• Cursus Expert groep voorjaar 2019 11 deelnemers alle modules 
• Cursus Expert groep najaar 2019 10 deelnemers alle modules
• Prisma 15 deelnemers module 1 t/m 4 

Exfam | 10 jaar | Cinecitta | 12-11-2019 | Jostijn Ligtvoet Fotografie
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Vooruitblik

Personeel
Per 1 april 2020 gaat Jeannette Kamps het team verlaten, zij gaat met vervroegd pensioen. 
Het grootse vakmanschap van onze collega zal enorm gemist worden. Per 1 maart zal haar 
opvolger Iris Rens beginnen, zij stelt zich voor:
 

“Mijn naam is Iris Rens, 41 jaar, ik ben woonachtig in Tilburg, getrouwd en moeder van 
3 kinderen. 
Onlangs ben ik gestart als familiecoach/trainer binnen het expertisecentrum familie-
zorg. Ik heb een social work en verpleegkundige achtergrond. De afgelopen jaren ben ik 
dan ook werkzaam geweest als (gezins)hulpverlener en (wijk/kwaliteits)verpleegkundige 
binnen Jeugd-GGZ, gehandicaptenzorg en VVT. 
Met het expertisecentrum familiezorg ben ik voor het eerst in aanraking gekomen tij-
dens de afstudeerfase van de verpleegkunde-opleiding. Ik deed een praktijkgericht on-
derzoek naar de verpleegkundige rol binnen de zorgtriade.
Ik was direct enthousiast over de aandacht die er binnen het centrum uit gaat naar het 
gehele systeem, de evidence based methodiek en de ambitie om de visie uit te dra-
gen binnen andere organisaties. Het expertisecentrum familiezorg betekent voor mij de 
verbinding tussen social work en verpleegkunde en ik kijk er naar uit een bijdrage te 
mogen leveren aan de verdere ontwikkeling van het centrum. De lectorinstallatie van 
Marie-Louise Luttik aan de Hanzehogeschool Groningen, het volgen van de experttrai-
ning, verschillende netwerkbijeenkomsten en instappen in casuïstiek is onder andere 
onderdeel geweest van de eerste periode van inwerken en ontmoetingen binnen het 
expertisecentrum familiezorg.”

In maart hopen we de opvolger voor Klaartje van Montfort gevonden te hebben, zij gaat per 
1 september met pensioen. De procedure start in januari 2020. Jeannette en Klaartje nemen 
samen afscheid op 25 juni 2020.

Toekomstvisie Expertisecentrum Familiezorg
FAMILIEZORG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST

Zie voor volledige notitie de website van Expertisecentrum Familiezorg 
/Over Exfam/Beleidsplan

Familiezorg Nederland
In 2019 is hard gewerkt aan een doorstart Familiezorg 2.0 (zie toekomstnotitie). Hierin is 
nadrukkelijk de doelstelling geformuleerd dat naast het Expertisecentrum Familiezorg ook 
een Kenniscentrum Familiezorg ontwikkeld wordt. Samen met de partners in Groningen en 
Amsterdam zijn we op weg naar het aanstellen van een onderzoeker die onze samenwerking 
gaat coördineren. Het aanschrijven van Fondsen waaronder ZonMw is in volle gang. Ook een 
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satelliet van het Expertisecentrum Familiezorg in Tilburg is in aantocht, in Groningen zal onder 
de vlag van Exfam een uitvoerend orgaan met diensten als het familiegesprek opgezet zijn. De 
webshop voor de website van Exfam is online, in 2020 zal die ook voor Familiezorg Nederland 
operationeel zijn. 

Lector Familiezorg
Op 2 maart 2020 zal Marie Louise Luttik geïnstalleerd worden als Lector Familiezorg. Het hele 
team van Exfam zal daarbij aanwezig zijn en Klaartje zal een lezing geven: De Kunst van het 
Ontmoeten: onderzoek, scholing en praktijk in de familiezorg

Maart 2020
Mede namens het team en de Raad van Toezicht,

Klaartje van Montfort
Directeur/Bestuurder

V

14.00 – 15.30 Mini-symposium 
15.30 – 17.00 Installatie

Lectorinstallatie 
Marie Louise Luttik, Lector Familiezorg

Serre Wiebenga
Petrus Driessenstraat 3, 

9714 CA Groningen

Save the Date
2 maart 2020
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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
per	1	maart	2020	Iris	Rens	 	 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

Exfam | 10 jaar | Cinecitta | 12-11-2019 | Jostijn Ligtvoet Fotografie
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Samenstelling Raad van Toezicht Expertisecentrum Familiezorg

Volgens het rooster van aftreden zijn de leden Inge Appel en Konnie van Geffen genoodzaakt 
om hun werk in de Raad van Toezicht in het najaar te beëindigen. Hans van de Wiel, de vice-
voorzitter wil ook graag stoppen vanwege thuissituatie en de voorzitter Becker Awad vraagt 1 
jaar eerder te stoppen dan de termijn van 9 jaar (maximaal, 3 termijnen van 3 jaar). Afgespro-
ken wordt dat de leden maximaal 8 jaar zitting kunnen nemen in de RvT, een nieuw rooster 
van aftreden is gemaakt. In verband met het oprichten van het Kenniscentrum Familiezorg is 
in 2019 gewacht met het ondertekenen van de nieuwe statuten in het kader van de Gouver-
nance Code voor Raden van Toezicht. We willen graag de statuten van beide stichtingen in 
2020  bij de notaris ondertekenen. 

Frank	Staal,	voorzitter
Nevenfunctie: Voorzitter Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Chronische Zorg

Patricia	Bender,	vice	voorzitter	
Functie Bestuurder 
Nevenfucties: lid bestuur De Metropole, alumnivereniging MMI HAN.
  lid bestuur SpiritFirst, mede-eigenaar Triptiek.

Maris	Netten,	lid
Functie HRM manager Stichting Laverhof, Ouderenzorg

Ralf	Embrechts,	lid
Functie Directeur MOM Tilburg – Maatschappelijke OntwikkelingsMaatschappij, samenwer-
kingsverband van maatschappelijke organisaties op gebied van Wonen, Welzijn en Zorg. 
Nevenfuncties: - Initiatiefnemer en voorzitter Stichting Quiet500 (onbezoldigd)
  - Adviseur en mede-oprichter dorpscoöperatie Wij-Wel Diessen (onbezoldigd)
  - Voorzitter Piushaven Levend Podium Tilburg (onbezoldigd)
  - Dagvoorzitter – debatleider – columnist – sidekick via eigen bureau 
     Vlammend (zeer incidenteel)

Marjolein	de	Leeuw,	lid
Functie Directeur Zorg en Welzijn ROC Tilburg
Nevenfuncties: - Lid Raad van Toezicht Buro Atlantis Zorg Locatie Dongen 
  - Lid Raad van Toezicht Stichting Brabants Verenigd Openbaar Onderwijs 
    (BRAVOO) Locatie Waalwijk e.o. 

Denise	Schraven,	lid
Huisarts
Sinds 2019 met pensioen 
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