
Persoonlijke placemats ter ondersteuning van de eigen regie  

Fatima Zorg – De Rode Wolk - gehandicaptenzorg 

 

Cliënten van Fatima Zorg die op de dagbesteding werkten zouden daar vanaf 2013 ook 

blijven lunchen. Het team wilde een gezellige lunchsfeer creëren, waarbij aankleding 

maar ook de sfeer een rol speelt. Daarbij is het belangrijk dat de cliënten zich 

thuisvoelen en zichzelf kunnen zijn. De persoonlijke placemats, deels door de cliënten 

zelf gemaakt, helpen hieraan mee. Op de placemat zijn de persoonlijke voorkeuren en 

mogelijkheden van cliënten vermeld, zodat ook nieuw personeel tegemoet kan komen 

aan deze zaken en de cliënten altijd zichzelf kunnen zijn. 
Criteria 2I – 2K – 5B 

Componenten 1, 2, 3, 4 

Tags: regie, eigen keuze, eten, drinken 

 

Aanleiding 

In 2013 werd gestart met lunchen op de dagbesteding bij Fatima Zorg (zorg en wonen 

voor mensen met een verstandelijke beperking). Het team vond het daarbij belangrijk 

dat de tafels er gezellig en uitnodigend uitzagen, bijvoorbeeld met tafelkleden en 

placemats. Op deze manier kon een huiselijke situatie worden gecreëerd voor de cliënten 

en begeleiding, zodat allen prettig en ontspannen konden lunchen op de werkplek. 

 

Aanpak 

Het idee ontstond om zelf placemats te maken voor en met de cliënten en om deze 

placemats niet alleen leuk maar ook functioneel te maken. Dit laatste werd gedaan door 

er allemaal aanwijzingen op geschreven. Vanuit de ik-vorm en de mogelijkheden van de 

cliënt werd bijvoorbeeld opgeschreven: ’ik kan zelf brood smeren’, of:  ‘ik kan zelf mijn 

beleg kiezen’. De vaardigheden waarbij de cliënt ondersteuning van een begeleider nodig 

heeft staan in de vragende vorm: ‘wil je het brood voor me snijden?’, ‘denk je eraan dat 

mijn kleding niet smerig wordt?’  

Het enige wat gebiedende wijs op de placemat staat is de medicatie, deze moet immers 

gegeven worden. 

 

De achterliggende gedachte van het opschrijven van deze aanwijzingen was: hoe zouden 

wij het vinden als we aan tafel 

zitten en er wordt heen en weer 

tussen mensen over je gepraat 

in plaats van met je. Of iemand 

(onbekende hulp) zit met een 

lijst aan tafel en benoemt de 

dingen die je niet zelfstandig kan 

in plaats van wat je wel kan. 

Echt rustig, ontspannen en 

prettig eten is er dan niet bij.  

  

De cliënten hebben ieder hun 

eigen placemat gemaakt en deze 

voorzien van een 

tekening/kleurplaat. De leiding 

heeft er een foto op geplakt en de aanwijzingen genoteerd die per cliënt variëren. De 

placemats zijn gelamineerd zodat deze ook afgenomen kunnen worden. 



 

Goede gesprekken 

Bij het maken van de placemats ontstonden ook interessante en goede gesprekken over 

eigen regie voor de cliënt. Bijvoorbeeld: wat doe je als een cliënt niet zelf stukjes brood 

aan de vork kan prikken en dus afhankelijk is van begeleiding? Wat als ze met haar 

vingers het brood pakt en dan wel zelfstandig kan eten in een sneller en voor zichzelf 

prettig tempo? Is het dan aan de begeleiding om te zeggen dat deze cliënt met een vork 

moet eten? En dus de eigen normen en waarden zwaarder vinden wegen dan de 

zelfstandigheid van de cliënt?  

Het team was hier snel uit: de zelfstandigheid van de cliënt woog zwaarder. Daarom zijn 

er nu cliënten die met hun vingers / handen eten. Ook dit staat op de placemat vermeld, 

zodat hier geen misverstanden over ontstaan. 

 

Natuurlijk werd ook gesproken over de ‘risico’s’ die bepaalde zelfstandige handelingen 

met zich mee zouden kunnen brengen. Hier zijn oplossingen voor bedacht, zoals het 

mengen van thee met wat koud water, waardoor cliënten zich niet kunnen branden maar 

wel zelf hun kopje thee kunnen inschenken. 

Creatief kijken naar mogelijkheden en oplossingsgericht denken bleek vele 

mogelijkheden te bieden. 

 

Verbeterde situatie in de praktijk  

Als er onbekende mensen op de groep komen werken is één van de eerste dingen die zij 

zeggen: ‘wat handig en wat een goed idee!’. Het scheelt overlegmomenten tijdens het 

eten, waardoor rust en gezelligheid kunnen gecreëerd wordt. Er is voldoende tijd om de 

cliënten te laten kiezen en zelf te laten bepalen wat zij op hun boterham willen. Doordat 

er voldoende rust en tijd 

is, is men meer bezig met 

het bevorderen van de 

vaardigheden en 

zelfstandigheid van de 

cliënten. De cliënten 

smeren zelf hun brood 

met beleg en de 

begeleiding ondersteunt 

waar nodig.  

  

Cliënten groeien in hun 

vaardigheden, bouwen 

een positief zelfbeeld op 

en zijn trots op wat ze 

hebben bereikt. De 

glimlach op het gezicht op 

het moment dat een cliënt 

een compliment krijgt 

voor hetgeen zij gedaan 

heeft, is de grootste 

beloning. Wanneer het misgaat en er bijvoorbeeld wordt geknoeid, wordt dit samen 

opgelost en het opnieuw geprobeerd. 

 



 
 

 
Bewoner en vrijwilliger werken samen in de tuin 

-Zorggroep Almere, locatie Zephyr- 

 
 

 


