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Zonnehuisgroep Amstelland: Thema Deskundigheid professionals & Technologie 

 

Totaal 9 locaties. Zorgsoorten: Psychogeriatrie, somatiek, geriatrische revalidatie, kleinschalig wonen 

en dementiezorg.  

Cijfer Zorgkaart Nederland: 7,4 

 

Deskundigheid professionals ‘Hart voor kwaliteit van leven’ 

Zonnehuisgroep Amstelland 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.  

 

Zonnehuisgroep Amstelland werkte aan ‘Hart voor kwaliteit van leven’, een strategisch plan voor 

kwaliteit van leven voor cliënten. Eén van de speerpunten was Kennis en Kwaliteit en Lerende Teams. 

Zonnehuisgroep Amstelland wilde de kwaliteit van leven voor haar cliënten en zijn/haar netwerk 

verbeteren door een lerende organisatie te zijn. Amstelland beoogde in dit traject het leren bij 

kleinschalig wonen vorm en inhoud te geven op een manier waarmee de zorg voor cliënten en de 

deskundigheid van medewerkers gebaat zijn. Amstelland doet mee aan Waardigheid en trots, Ruimte 

voor verpleeghuizen met de implementatie van het Leer- en InnovatieNetwerk (LIN) op een afdeling 

voor revalidatie en een afdeling voor ouderen met dementie. Daartoe werkt zij samen met Hogeschool 

InHolland, lectoraat Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen. Een LIN is een krachtige 

leeromgeving waarin medewerkers en studenten in samenwerking met elkaar het doel nastreven de 

zorg voor ouderen naar een nog hoger plan te tillen (Niessen & Cox, 2011). Een LIN draagt, in 

samenhang met het leren in het primaire proces van de praktijkinstelling, bij aan verbeterdoelen en 

kennisontwikkeling. Op basis van praktijkervaringen worden door verpleegkundigen, verzorgenden, 

docenten en studenten, met ondersteuning van lectoren, leer- en onderzoeksvragen gedestilleerd en 

gedefinieerd. Een LIN  

- integreert onderzoek, praktijk en onderwijs; 

- vergroot een onderzoekende houding van de medewerkers en studenten; 

- vergroot het aantal stageplaatsen; in een LIN participeren gedurende het hele schooljaar 

steeds acht studenten; 

- promoot de ouderenzorg bij Hogescholen en HBO-V studenten; HBOV-ers maken kennis met 

de ouderenzorg en leren deze sector kennen als toekomstig werkveld; 

- Met het LIN wordt deskundigheidsbevordering beoogd van medewerkers en HBOV-stagiaires. 

Dit gebeurt door samen te werken aan  verbetervoorstellen voor de kwaliteit van zorg en 

leven van  cliënten, te werken aan een goed leerklimaat en werkvormen te ontwikkelen 

voor het samen leren in de praktijk.  

 

Resultaten: Effecten Cliënt, mantelzorger en professional  

- Cliënt & mantelzorger:  Cliënten stonden aanvankelijk sceptisch tegenover de komst van 

meerdere, jonge stagiaires op één afdeling/woning. Maar dit is helemaal omgeslagen. Ook 

de cliëntenraad is enthousiast. Er is meer bedrijvigheid op een afdeling waar studenten 

zijn. De sfeer die jonge mensen meebrengen wordt door cliënten, hun naasten en 
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medewerkers als positief ervaren. Cliënten van andere afdelingen, die nog geen stagiaires 

hebben, vragen wanneer zij stagiaires krijgen. Er zijn meer handen aan het bed. Familie gaf 

ook aan dat zij de studenten graag een beoordeling wilde geven, daarom is er nu ook een 

beoordelingsblad van familie/cliënt toegevoegd. Ook de projectleider ziet positieve 

gevolgen. ‘Er is nu meer aandacht voor de bewoners. Een aantal HBOV-ers zijn ook 

beschikbaar als vakantiekracht. Stagiaires gaan ook mee met bewonersvakanties en daar 

gebeuren hele mooie dingen. De bewoners hebben onlangs genoten. Er ontstond een 

bijzondere band tussen de bewoners, familie en studenten. De studenten werden echt 

‘geraakt’ door de ouderenzorg. De bewoners waren bij terugkomst allemaal heel happy,  

aangekomen en hadden geen  problemen met de stoelgang. Daar hebben we echt het effect 

van de LIN-stage gezien: Studenten die het kunnen, die het doen (toepassen in de praktijk) 

en van toegevoegde waarde zijn voor de bewoner (Effecten op performance-niveau).’ 

- Professional:  Studenten brengen een frisse wind en vernieuwing. Professionals zijn 

nieuwsgieriger geworden en stellen meer vragen. De werkvormen zijn niet alleen geschikt 

voor de HBOV-ers maar ook voor zittende medewerkers. Zo is er laatst met het hele team een 

belevingsgericht spel gemaakt en gespeeld. Het werd als hilarisch, maar ook als heel zinvol 

ervaren, omdat het iedereen meer inzicht opleverde  over de bewoners. HBOV-ers maken 

kennis met de ouderenzorg en leren deze sector kennen en waarderen. De lecturer 

practitioner vervult daarin een essentiële rol. Een verpleegkundig specialist is een goed 

rolmodel en kan studenten meenemen in de kennis en kunde van hoogcomplexe zorg. 

Studenten geven aan dat ze een leerzame LIN-stage hebben doorlopen.  

Quotes van studenten: ‘je bent veel gelijkwaardiger’, ‘je inbreng doet er echt toe’, ‘ik wist 

niet dat de ouderenzorg zo leuk was’. 

Resultaat: Opbrengsten 

- Deskundigheidsbevordering professionals: Publicatie met inzichten in verschillende wijze 

waarop zorgaanbieders deskundigheidsbevordering voor professionals kunnen vormgeven. 

Deze inzichten zijn geïllustreerd met verschillende praktijkvoorbeelden.   

- Factsheet LIN: wat is een LIN, randvoorwaarden en organisatie van een LIN.  

- Een menukaart met werkvormen LIN: Werkvormen dragen eraan bij dat medewerkers en 

studenten van elkaar kunnen leren en met elkaar kunnen innoveren. Alle werkvormen komen 

samen in deze menukaart. De kaart geeft handvatten aan organisaties om aan de slag te gaan. 

- Meetinstrumenten / testen ‘leerklimaat’ en ‘teamleren’  

- Spel belevingsgerichte zorg (in ontwikkeling): Een spel over het leren begrijpen waar 

(onbegrepen) gedrag uit voorkomt en hoe zorgprofessionals daarop in kunnen spelen zodat 

bewoners zich gekend voelen en er dus belevingsgerichte zorg kan worden verleend. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

In de nabije toekomst wil Zonnehuisgroep Amstelland verschillende vervolgstappen nemen. Zij 

willen onder andere de effecten voor cliënten gaan monitoren en onderzoeken of de ervaren 

kwaliteit van zorg is verbeterd. Om de beweging in stand te houden worden de testen Teamleren en 

Leerklimaat in 2019 herhaald. Binnen het LIN willen ze aandacht gaan besteden aan het 

spanningsgebied wat er heerst tussen de ontwikkeling van jonge, lerende studenten en zittende 

zorgmedewerkers. Vanwege het succes van LIN gaat Zonnehuisgroep Amstelland het concept 

uitbreiden naar meerdere afdelingen en opleidingen, zoals LIN MBO niveau 4, LIN in de 

wijkverpleging en interprofessioneel werken met Social Work en Zorg. 

Amstelland bekijkt de mogelijkheden van een 360 graden feedbackmethode om leren en reflecteren  

onderdeel van werken te laten zijn. Een aandachtspunt is het borgen en/of verder brengen van 

uitkomsten van onderzoeken die door studenten zijn uitgevoerd. Het merendeel komt op Kennisnet. 

Amstelland zoekt naar manieren waardoor de uitkomsten meer de afdelingen bereiken. 

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/publicatie-deskundigheidsbevordering-professionals/
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/07/Beknopte-notitie-Leer-en-InnovatieNetwerk-LIN.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/07/Menukaart_LIN.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/07/Leerklimaat-in-het-team.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/07/Vragenlijst-teamleren.pdf


 

Juni 2018 
 

Men gaat ook aan de slag met de inbedding van het LIN in het werken met zelforganiserende teams 

in Amstelland. 

Tips & Tops 

- Kleinschalig werken en haar organisatievorm vraagt om  gezamenlijke werkmomenten om te 

kunnen leren. 

- Of een LIN slaagt is afhankelijk van het commitment van zittende medewerkers. 

Informeer vaste medewerkers over  wat een LIN inhoudt en op welke manier medewerkers 

zelf kunnen participeren 

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/zonnehuisgroep-amstelland/ 

http://www.zhga.nl/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/zonnehuisgroep-amstelland/leer-innovatie-

netwerk/  

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/medewerkers-verbeteren-met-stagiaires-zorg-bij-

zonnehuisgroep-amstelland/  

https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/in-een-lin-verbeteren-studenten-en-medewerkers-

samen-de-zorg/  

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/leer-en-innovatienetwerk-geeft-impuls-aan-

belevingsgerichte-zorg/  

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

 

Technologie ‘Cliëntportaal’ 

Het thema van deze groep betreft technologie als onderdeel van het zorgproces. Binnen de 

verpleeghuiszorg wordt zorgtechnologie steeds vaker ingezet als onderdeel van het zorgproces. 

Hierbij is de inzet van zorgtechnologie geen doel op zich, maar een middel om een ander doel te 

bereiken. Maar wanneer leidt de inzet van zorgtechnologie nu tot resultaat waar de cliënt blij van 

wordt? Wat vraagt de inzet van zorgtechnologie van de organisatie, de zorgprofessionals, 

mantelzorgers? Verschillende zorgaanbieders hebben gewerkt aan voorbeelden van zorg met 

ondersteuning van zorgtechnologie. Bijvoorbeeld binnen het thema “Deuren wagenwijd open voor 

mantelzorgers” met de inzet van een cliëntportaal of een digitale beleefplek. Ook is er aansluiting 

op het speerpunt “Kwaliteit door de ogen van de bewoner” middels een verbeterplan waarin de 

omgeving van de bewoner stimuleert tot beleven en bewegen; het verbeterplan met de digitale 

beleefplek, dat uitnodigt tot herinneren en herbeleven; een verbeterplan met een omgeving voor 

demente bewoners die als veilig, vrij en verantwoordelijk ervaren wordt. 

 

De doelstelling van Zonnehuisgroep Amstelland was verwanten meer betrokkenheid, regie en inspraak te 

geven over de zorg. Dit zou leiden tot meer samenwerking ten aanzien van de kwaliteit van leven van de 

cliënt. Er werd gestart met een pilot met 32 cliënten en verwanten. Zij kregen inzage in een deel van 

het dossier en de mogelijkheid om het zorgplan te accorderen en aanvullingen te geven. Er zijn metingen 

gehouden via Mijnverbetermeter. Na de pilot is opgeschaald naar twee gehele locaties (De Luwte en 

Zonnehuis Amstelveen). Ook werd het mogelijk berichten te versturen tussen verwanten en de zorg. Er 

waren uiteindelijk 100 gebruikers van het cliëntportaal.  

Zonnehuisgroep Amstelland heeft veel geleerd van de pilot. Zo zijn professionals beter geïnformeerd hoe 

zij autorisaties en authenticatie kunnen regelen, waardoor de uitwisseling van de vertrouwelijke 

gegevens veiliger is geworden. Daarnaast is er nu ook (juridisch) inzicht in het verschil tussen een 

Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en het cliëntportaal. Bij het cliëntportaal blijkt de 

zorgorganisatie verantwoordelijk te zijn voor het delen van de gegevens van de cliënt. Bij een PGO 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/zonnehuisgroep-amstelland/
http://www.zhga.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/zonnehuisgroep-amstelland/leer-innovatie-netwerk/
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/zonnehuisgroep-amstelland/leer-innovatie-netwerk/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/medewerkers-verbeteren-met-stagiaires-zorg-bij-zonnehuisgroep-amstelland/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/medewerkers-verbeteren-met-stagiaires-zorg-bij-zonnehuisgroep-amstelland/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/in-een-lin-verbeteren-studenten-en-medewerkers-samen-de-zorg/
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/in-een-lin-verbeteren-studenten-en-medewerkers-samen-de-zorg/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/leer-en-innovatienetwerk-geeft-impuls-aan-belevingsgerichte-zorg/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/leer-en-innovatienetwerk-geeft-impuls-aan-belevingsgerichte-zorg/
https://www.waardigheidentrots.nl/tools/publicatie-deskundigheidsbevordering-professionals/
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bepaalt de cliënt wie toegang heeft en is daarmee ook zelf verantwoordelijk voor wat er met de 

privacygevoelige gegevens gebeurt.  

Het resultaat van de pilot is dat: 

• Voor zorgprofessionals is de toestemming tot het cliëntenportaal nu simpeler geregeld is 
(zij hoeven niet meer op pad met een toestemmingsformulier, de cliënten krijgen nu een 
brief met een activatiecode voor hun eigen PGO); 

• Voor zorgprofessionals is het niet meer nodig om voor elke nieuw familielid of naaste een 
toestemmingsformulier ingevuld te krijgen, cliënten geven zelf toestemming aan 
familie/naasten; 

• Cliënten hebben nu de regie over hun eigen PGO en zijn zelf juridisch verantwoordelijk.  
In het najaar 2017 is het project vervroegd beëindigd omdat uit de resultaten en evaluatie bleek dat het 

huidige cliëntportaal niet voldoende bruikbaar was voor het doel. Een selectietraject voor een ander 

ECD werd gestart. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt en mantelzorger: Het grootste deel van de 55 geïnterviewde deelnemers (cliënten en 

mantelzorgers) ziet de meerwaarde van het portaal (67%) en vindt dat het portaal bijdraagt 

aan een completer beeld van de zorg (55%). Desondanks maken weinig van hen daadwerkelijk 

gebruik van het portaal. Daarvoor biedt het portaal blijkbaar nog niet genoeg gemak en 

inhoudelijke welzijnsinformatie. Citaten uit de evaluatie bij cliënten: ‘Wij wonen niet zo 

dichtbij, dus wij loggen regelmatig even in om het dossier en de rapportages te lezen. Dit 

houdt ons op de hoogte. We willen ook niet steeds bellen’. ‘Het is een erg prettig idee om 

altijd te kunnen inloggen. Zeker als het niet zo goed gaat met moeder. Dan kan ik regelmatig 

even kijken of er nog iets is gebeurd.’ ‘Als ik op vakantie ben, is het voor mij een manier om 

op de hoogte te blijven zonder telefonisch contact op te nemen met de zorgmedewerkers. 

Maar, ik ben niet altijd tevreden over de kwaliteit van de rapportages en vindt het soms 

tegenvallen hoeveel nieuws erbij komt’. ‘Eigenlijk kijk ik weinig, ik kom elke dag, dus wat 

moet ik nog lezen?’ ‘Het portaal geeft mij meer inzicht in hoe het dagelijks met mijn moeder 

gaat.  Het maakt echter wel uit wie er dienst heeft gehad. De ene medewerker schrijft meer 

op dan de andere’. 

- Professionals: Medewerkers geven aan dat zij een meerwaarde zien in het portaal. Vooral 

als het gaat om het ondertekenen van formulieren en plannen, het op de hoogte houden van 

de familie, om afspraken te maken en dat de familie de rapportages leest. Medewerkers 

vonden het in eerste instantie soms nog eng om te rapporteren als iedereen meeleest (je 

kan fouten maken en sommige familieleden “leggen op alle slakken zout” en willen 

uitgebreid de rapportage bespreken). Zij hadden ook het gevoel dat het hen meer werk zou 

gaan kosten (ik moet erg opletten wat ik rapporteer, ik moet vaker rapporteren en lezen 

wat de familie schrijft).  Professionals vonden het oude portaal gebruikersonvriendelijk en 

rapporteren soms moeilijk. Daarnaast geven zij aan dat familieleden regelmatig langs 

komen, waardoor een uitgebreide rapportage niet nodig is. Zij vinden dat er goed moet 

worden nagedacht over de functie van enerzijds familienet en Facebook en anderzijds het 

cliëntenportaal.  

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Juridische vragen en antwoorden over cliëntportalen: Een bundeling van (juridische) vragen, 

ervaringen dilemma’s en waar mogelijk antwoorden voor het gebruik van cliëntportalen. 

Zorgmanagers en functioneel applicatiebeheerders kunnen na het lezen van dit document 

goed geïnformeerd aan de slag gaan met een cliëntportaal. Zonnehuis Amstelland was actief 

betrokken bij deze publicatie.  

 

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/publicatie-het-clientportaal/
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Vervolgstappen voor de toekomst 

Tijdens Waardigheid en trots kwam Zonnehuisgroep Amstelland tot de conclusie dat zij niet tevreden 

waren met het huidige portaal wat zij hadden. Zij hebben daarom de beslissing genomen om het 

huidige cliëntportaal en ECD te vervangen. Zij zullen zich in de komende maanden daarom richten op 

het selecteren en implementeren van een nieuw ECD met cliëntportaal. Zij leggen daarbij de focus 

op het gebruikersgemak en meerwaarde. Hierbij willen zij ook aandacht gaan besteden aan de manier 

van rapporteren van medewerkers, zodat zij minder schroom ervaren bij het rapporteren.  

Zonnehuisgroep gaat zich daarnaast ook uitbreiden met een palliatieve afdeling. 

 

Tips & Tops 

- Veranker de functionaliteit en de wijze van gebruik van de software goed in het werkproces 

van medewerkers. Het moet passen. 

- Daarbij speelt een grote rol de communicatie tussen bewoner/familie en zorgmedewerker. 

Bijvoorbeeld zorgmedewerkers willen het graag goed doen en (digitaal) schriftelijk 

communiceren of rapporteren wordt als eng ervaren en soms ook “afgestraft”. Denk aan de 

medewerker die rapporteerde dat ze een bedmat niet goed had neergelegd. De familie 

reageert hier op. 

- Geef medewerkers handvatten om met een nieuwe werkwijze te leren omgaan (workshops, 

meelopen, kennis delen etc.). 

- Een cliëntenportaal is al snel een portaal dat van de zorg is, in plaats van een portaal van 

de cliënt. Het is van belang dat de cliënt en diens netwerk zich gezamenlijk 

verantwoordelijk voelen voor het welzijn en welbevinden van de cliënt. Dat lukt in mindere 

mate met een cliëntportaal. 

- Zorg in de communicatie en afspraken voor een duidelijk onderscheid tussen zorg 

uitwisselingssystemen (zoals cliëntportaal) en welzijnsuitwisseling, zoals met Familienet. 

- Zorg voor goede praktische ondersteuning (helpdesk, instructie, etc.) tijdens de gehele 

implementatiefase, maar ook nog daarna. 

- Wees niet bang om systemen te vervangen als deze niet aan je eisen voldoen. 

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/zonnehuisgroep-amstelland/ 

http://www.zhga.nl/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/meer-durven-vragen-stellen-en-familienet-bij-

zonnehuisgroep-amstelland/ 

  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/zonnehuisgroep-amstelland/
http://www.zhga.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/meer-durven-vragen-stellen-en-familienet-bij-zonnehuisgroep-amstelland/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/meer-durven-vragen-stellen-en-familienet-bij-zonnehuisgroep-amstelland/

