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Stichting Warm Thuis: Thema Deskundigheid professionals  

 

Totaal 2 locaties. Zorgsoorten: Psychogeriatrie, dagbesteding en logeerhuis.  

Cijfer ZorgkaartNederland: 8,8 

 

Deskundigheid professionals ‘Betere zorg voor alle mensen met dementie’ 

Stichting Warm Thuis is één van de zes deelnemers aan dit thema. Het thema van deze groep betreft 

de deskundigheidsbevordering van professionals. De verbeterplannen in dit thema zijn gericht op de 

veranderende rol van professionals in de langdurige zorg, waarin de behoeften van cliënten, en de 

relatie tussen cliënten, hun naasten en professionals steeds meer centraal wordt gesteld. De meeste 

zorgaanbieders hebben zich met hun verbeterplan gericht op deskundigheidsbevordering van zittende 

zorgprofessionals via een digitale leeromgeving en/of organisatie breed leerprogramma. Deze 

leeromgevingen gaan veelal over zorg voor ouderen met dementie, bevordering van eigenaarschap en 

innovatief vermogen van professionals, het samen leren (met naasten, zorgprofessionals, 

mantelzorgers en vrijwilligers) en het ontwikkelen van leren op de werkplek.  

 

De werkwijze van WarmThuis is gebaseerd op ‘Warme Zorg’, een door medeoprichter Hans Houweling 

beschreven visie op psychogeriatrische zorg. WarmThuis biedt met deze visie een herkenbare, veilige 

en betekenisvolle omgeving die houvast aan de zoekende mens met dementie biedt. De bewoners zijn 

leidend bij de indeling van de dag en niet de verzorgenden. De verzorgenden zijn ‘op visite’ bij de 

bewoners. De medewerkers van Warm Thuis zijn professioneel toegerust met kennis van de doelgroep, 

zijn bekend met de visie van WarmThuis en weten hoe zij als gehechtheidsfiguren kunnen 

functioneren.  

WarmThuis heeft de ambitie om haar visie en werkwijze beschikbaar te stellen aan anderen. Daarmee 

levert zij een bijdrage aan het verbeteren van wonen, welzijn en zorg voor mensen met dementie. 

De eigen medewerkers van Warm Thuis dragen de werkzame principes over naar  anderen die dit 

concept willen omarmen. Medewerkers geven hiervoor workshops en gastlessen aan andere 

organisaties. Het uitdragen van het vak draagt bij aan de motivatie en de beleving van 

professionaliteit van de medewerkers. Dit doen zij d.m.v. workshops, gastlessen, bijeenkomsten, 

werkbezoeken en congressen.  

 

Resultaten: Effecten Cliënt, mantelzorger en professional  

- Cliënt & mantelzorger: Familie merkt dat de zorgprofessionals heel concreet kunnen uitleggen 

waarom de bewoner op een bepaalde manier wordt benaderd en verzorgd. 

- Professional:  De projectleider geeft aan dat door het geven van gastlessen en workshops de 

medewerkers fris en scherp blijven. Het stimuleert hen om te blijven nadenken over waarom 

doen we het zo. De medewerkers ontwikkelen vaardigheden zoals presenteren, concreet 

uitleggen, hoe je verschillende doelgroepen aanspreekt en zaken uitlegt. Dat vertaalt zich 

terug in de omgang met bewoners en familie. Medewerkers kunnen hun communicatie op de 

familie afstemmen en concreet uitleggen waarom iets op een bepaalde manier gebeurt. 

Professionals geven aan dat zij door het uitdragen van  hun werk blijven herkennen hoe 

bijzonder het werk eigenlijk is en daardoor trots zijn op hun werk. Door het overdragen van 

de kennis over het Warm Thuisconcept en het meekijken bij anderen ervaren zij 

enthousiasme. Professionals geven aan dat het deskundigheidsgevoel hierdoor wordt versterkt 

en dat zij zich aangemoedigd voelen om hierin steeds weer initiatieven te ontplooien. Warm 

Thuis faciliteert haar medewerkers om zich in deze rol te ontwikkelen. Projectleider: ‘Het 

traject bij warm Thuis is een goed voorbeeld van hoe iets vleugels krijgt en tot stand komt 

met lef, inspiratie en energie. De initiatieven komen per definitie uit de medewerkers zelf 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/warmthuis-runnen-bewoners-familie-en-verzorgenden-samen-huishouden/
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om verbeteringen binnen en buiten de organisatie te willen realiseren. Het cliënten belang 

is voortdurend leidend. Het leiderschap is gericht op empowerment en biedt veiligheid voor 

ontwikkeling.’  

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Deskundigheidsbevordering professionals: Publicatie met inzichten in verschillende wijze 

waarop zorgaanbieders deskundigheidsbevordering voor professionals kunnen vormgeven. 

Deze inzichten zijn geïllustreerd met verschillende praktijkvoorbeelden.   

- Film Mooi Werk: In de film zie je dat Roos en Aileen trots zijn op hun vak, met plezier werken 

en houden van de mensen waar zij iedere dag voor zorgen. Er wordt gelachen, maar er zijn 

ook verdrietige en tedere momenten. 

- Inspiratiebijeenkomsten, werkbezoeken, (gast)lessen ROC, workshops: eigen medewerkers 

gaan in dialoog over Mooi werk. Bijvoorbeeld het congres dat 25 september 2017 plaats vond: 

Symposium ‘Mooi Werk: Goede dementiezorg kan overal. Wat zijn de randvoorwaarden?’  

- Onderzoek Leiderschap: Vanuit het kennisprogramma van Waardigheid & trots deed Vilans 

onderzoek naar werkzame ingrediënten in de verpleeghuiszorg. Eén van de organisaties waar 

dit onderzoek werd uitgevoerd was WarmThuis.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Warm Thuis gaat de nieuwe verbindingen die zijn opgezocht verder benutten zoals bijvoorbeeld:  

- Samenwerkingscombinaties met verschillende onderwijsorganisaties in het kader van 

opleidingen nieuwe stijl: Warm Thuis draagt bij aan de ontwikkeling van het beroepsonderwijs 

door te participeren in een plan voor een fieldlab met ROC Horizon.  Warm Thuis spant zich 

in om het praktijkdeel meer in het onderwijs te verstevigen. 

Op 1 januari 2019 wordt gestart met een BOL – opleiding nieuwe stijl. Voor de nieuwe vestiging 

wordt ingezet op een BBL-opleiding voor zij-instromers. 

- Warm Thuis heeft inmiddels een goede samenwerking met Reigershoeve, een nabijgelegen 

zorgvoorziening. Beiden zijn zij aangesloten bij de beweging Radicale vernieuwing 

verpleeghuiszorg en maken ze daarbinnen deel uit van de groep onderwijsvernieuwing 

medewerkers.   

- Celfilosofie van Warm Thuis: Visie en werkwijzen uitbreiden middels nieuwe vestigingen. 

 

Tips & Tops 

- Kernwaarden (passie, lef en energie) zijn belangrijke drijfveren voor ontwikkeling 

- De bewoner is de baas. Zijn vraag is vertrekpunt voor het handelen 

- Geef medewerkers de vrijheid  om dingen mogelijk te maken. Biedt veiligheid en faciliteer 

ontwikkeling. 

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/warmthuis/ 

http://warmthuis.nl/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/lerende-netwerken-in-theorie-en-praktijk/  

https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/warmthuis-wint-patientvriendelijkheidsprijs/  

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/publicatie-deskundigheidsbevordering-professionals/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/werkzame-ingredienten-van-inspirerend-leiderschap/ 
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