
Ieder mens wil prettig wonen. Ook mensen die zorg nodig hebben. Een prettige leefomgeving die bij je past is 
daarom erg belangrijk. Mensen met een vorm van dementie of meervoudige problematiek kunnen op een gegegeven 
moment zoveel zorg nodig hebben, dat zij verhuizen naar een woonvorm waar zij dag en nacht zorg kunnen krijgen. 
Kleinschalige woonvormen lenen zich goed voor waardevolle zorg: zorg die uitgaat van de waarden van mensen. Door de 
kleinschaligheid is er mogelijkheid om goed in te spelen op de wensen en behoeften van ieder individu. Wat is daarvoor 
de ideale groepsgrootte? In de praktijk zien we dat de groepsgrootte verschilt en in sommige situaties opgerekt wordt.

Een groepsgrootte van 8 personen komt het meest voor en heeft ook de voorkeur.
In een groep van acht bewoners is er voor elke bewoner voldoende ruimte om zich in de groep te mengen, of zich terug 
te trekken. Bewoners leren elkaar kennen en herkennen. Ook zijn er voldoende medebewoners zodat er keuze is in het al 
dan niet aangaan van relaties met elkaar. 
Voor de zorgmedewerker is het te doen om met aandacht acht personen te leren kennen, met ook hun levensverhaal 
en uniciteit. Respect, contact en nabijheid komt gemakkelijker tot stand in een kleine groep. Zorgmedewerkers kunnen 
veranderingen in gedrag sneller opmerken in een kleine groep. Ook zien zij sneller wat daarvan een oorzaak is en 
kunnen zij op zoek gaan naar wat hier aan gedaan kan worden.

Kleinschalige woonvormen

Bestaat de ideale groepsgrootte?

Deze bewaarkaart beschrijft de gewenste groepsgrootte in kleinschalige woonvormen, 
zodat waardevolle zorg in de praktijk mogelijk is. Met deze informatie kunnen 
cliëntenraden inhoudelijke afwegingen maken bij een advies over groepsgrootte. Ook 
krijgen zij handvatten voor het behandelen en indienen van een voorstel over dit thema. 

Bewaarkaart
Groepsgrootte kleinschalige woonvormen voor 
mensen met dementie en/of meervoudige problematiek 

Cliëntenraden en zorgpersoneel maken zich 
zorgen over het oprekken van de groepsgrootte. 

De belangrijkste reden is dat de groepsgrootte in grote mate de (onrust) onder bewoners bepaalt. 
Binnen grotere groepen is minder tijd om zorg af te stemmen op de wensen en behoeften van ieder 
mens, zodat diegene zijn leven kan leiden op een manier die voor hem passend is.
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LOC is een netwerk van mensen die betrokken zijn bij de zorg. We willen dat elk mens een waardevol leven kan 
leiden. Ook als die zorg nodig heeft. We hebben dat verwoord in een visie: ‘waardevolle zorg’. Die vind je op 
www.loc.nl, net als de mogelijkheden om je aan LOC te verbinden. Zo kun je bijvoorbeeld lid, vriend, 
ambassadeur of vrijwilliger worden.

Ondersteuning door de LOC-Bouwpool
De Bouwpool van LOC levert expertise aan cliëntenraden die te maken krijgen met een ver- of 
nieuwbouwproject. Samen met cliëntenraden werkt LOC zo aan een juiste omgeving voor zorg en ondersteunt 
hen bij hun rol. Om in contact te komen met de Bouwpool, stuur je een mail naar vraagbaak@loc.nl of bel 
naar 030 – 284 32 00.

info

In de praktijk zien we vaak dat groepsgroottes steeds meer worden opgerekt, zelfs naar 14 bewoners. En dan vaak 
gekoppeld worden aan een tweede huiskamer met dezelfde groepsgrootte. De meest genoemde argumenten daarvoor 
zijn de personele kosten en vastgoedkosten.

Het combineren van twee groepen van 8 personen op een verdieping is mogelijk. Een voorwaarde is dat het 
groepsproces in beide huiskamers niet verstoord wordt door naastgelegen huiskamer met 8 personen. Een huiskamer 
geeft geborgenheid en biedt veiligheid omdat het overzichtelijk is.

Cliëntenraden kunnen ongevraagd adviseren over de groepsgrootte waarin mensen samenleven. Cliëntenraden hebben 
daarnaast instemmingsrecht op het kwaliteitsplan verpleeghuizen. Daarin is ook de personeelssamenstelling een 
belangrijk onderdeel. Dus ook de ratio van zorgmedewerkers/bewoners.
 ò Bekijk het overzicht van advies- en instemmingsrechten van de cliëntenraad.
 ò Bekijk de handreiking ‘Optimale personeeelssamenstelling’.

Deze bewaarkaart is een aanvulling op het Programma van Eisen (PvE) voor een kleinschalige woonvorm voor mensen 
met dementie en/of meervoudige problematiek. In het Programma van Eisen staat meer informatie over o.a.:
 ò Kenmerken van kleinschalige zorg
 ò Totstandkoming van een Gunstige ‘Omgeving’ voor mensen met dementie
 ò Personele bezetting kleinschalige woonvormen
 ò Dagstructuur kleinschalige zorg
 ò Het aantal m2, de functie en de inrichting van ruimtes.

De informatie in deze bewaarkaart is gebaseerd op de bronnen die staan vermeld in het uitgebreide Programma van 
Eisen, zoals de ‘Monitor Woonvormen Dementie’, diverse onderzoeken en de Brein-Omgeving Methodiek

Gewenste groepsgrootte en de praktijk

Rol cliëntenraad

Informatie en ondersteuning cliëntenraden
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