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1 Introductie 

Voor u ligt het resultaat van de literatuurstudie en ex ante analyse op het thema ‘De Trotse 

Professional’ (perceel 2) dat onderdeel uitmaakt van het Kennisprogramma Waardigheid & Trots. Dit 

programma heeft als doel de kwaliteit in de langdurige ouderenzorg te verbeteren.  

 

De rol van de professional in het verbeteren van kwaliteit van de ouderenzorg is cruciaal. Het 

gewenste toekomstbeeld in relatie tot de zorgprofessionals is dat zij hun aandacht primair richten 

op de optimale relatie tussen de cliënten, hun naasten en de professionals. Professionals die deze 

rol trots, competent en gemotiveerd invullen! Voorwaarde hiervoor is om de competentie, eigen 

regie en handelingsvrijheid van de zorgprofessionals te versterken. De onderzoeksvragen die binnen 

perceel 2 ‘De trotse professional: rol en handelwijze’ beantwoord worden zijn: 

1. Hoe ziet de veranderende rol en handelwijze van zorgprofessionals in het verpleeghuis eruit, die 

waardigheid en trots van professionals als uitgangspunt heeft? 

  

2. Welke factoren en voorwaarden zijn van belang voor de invulling van deze veranderende rol en 

handelwijze? (Welke competenties zijn hierbij van belang? Wat is in welke context voor welke 

groepen professionals belangrijk?) 

 

3. Hoe verhoudt deze nieuwe rol zich tot de verschillende niveaus van verzorgenden en of 

verpleegkundigen? 

 

De literatuurstudie heeft tot doel om inzichten aan te reiken vanuit de wetenschappelijke 

internationale literatuur en aanvullende sector specifieke literatuur, die gebruikt kunnen worden in 

het na fase 1 volgende praktijkgerichte actieonderzoek in een aantal verpleeghuizen. Na deze 

introductie op het rapport, wordt in hoofdstuk 2 de methodologische onderbouwing van het 

literatuuronderzoek gegeven, waarna in hoofdstuk 3 de resultaten worden gepresenteerd. In 

hoofdstuk 4 komt de ex ante analyse aan bod, waarna hoofdstuk 5 inhoudelijk afsluit met de 

discussie en conclusie. In hoofdstuk 6 is de literatuurlijst opgenomen, in bijlage I het overzicht van 

de geïncludeerde literatuur. Het Excell-bestand met daarin een overzicht van de MMAT scores 

(bijlage 2) sturen we separaat met deze rapportage mee, gezien de omvang en opmaak van het 

Excell bestand.   

 

 

 

Dr. Isolde Kolkhuis Tanke 

Dr. Jessica van Wingerden MBA MCC 

Arend van Stenis MsC. 

Prof. dr. Arnold Bakker   
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2 Methodologische onderbouwing 

Zoekstrategie 

Om vanuit de wetenschappelijke literatuur inzichten op te doen die bijdragen aan de 

beantwoording van de in de introductie genoemde onderzoeksvragen, hebben we de volgende 

systematiek gevolgd. Een systematische zoekactie is toegepast binnen drie databanken, te weten 

Scopus, PubMed en Web of Science. De zorgliteratuur is doorzocht aan de hand van de zoektermen 

die samengevat zijn in Tabel 1. We hebben ons hierbij gericht op de omstandigheden (rij 4) die 

gerelateerd zijn aan de veranderende rol en betekenis (rij 5) van zorgverleners (rij 3) die werken in 

verschillende vormen van de ouderenzorg (rij 1 en 2). De onderwerpen en de daarbij behorende 

specifieke zoektermen zijn in onderling overleg van de auteurs bepaald. Rij 3 en rij 5 (Tabel 1) zijn 

beperkt tot het zoeken binnen de titel, zodat het aantal gevonden zoekresultaten werd beperkt en 

de kans op het vinden van relevante resultaten werd vergroot. Daarnaast hebben we alleen 

artikelen meegenomen die gepubliceerd zijn tussen januari 2007 en maart 2017; dit ter waarborging 

van de relevantie en actualiteit. De initiële zoekactie leverde 148 resultaten op (zie Tabel 2). Na 

het verwijderen van de duplicaten, bleven er 122 resultaten over voor nadere 

kwaliteitsbeoordeling. 

 

Tabel 1. Samenvatting van de zoektermen die gebruikt zijn in Scopus, PubMed en Web of Science 

voor de initiële zoekactie. 

 

Rij  Zoektermen Zoekbeperkingen1 

1  ((nursing OR care OR retirement OR residential) AND 

home) OR "aged care facilit*" OR "for the aged" OR 

"assisted living" OR "care institution" OR institutional 

Article title, Abstract, Keywords 

(Scopus) / All Fields (PubMed) / 

Topic (Web of Science) 

2 And ((elderly OR "long*term" OR senior OR "older people") 

AND care) 

Article title, Abstract, Keywords 

(Scopus) / All Fields (PubMed) / 

Topic (Web of Science) 

3 And caretaker OR caregiver OR nurse OR "health* 

professional" OR "*care professional" OR staff 

Title only (all search engines) 

4 And factor OR determinant OR antecedent OR 

development* OR requirements OR necessities OR 

correlate OR change OR changing OR culture 

Article title, Abstract, Keywords 

(Scopus) / All Fields (PubMed) / 

Topic (Web of Science) 

5 And role OR portrayal OR competenc* OR skill OR abilit* 

OR characteristics OR expertise OR proficienc* OR 

capabilit* OR capacit* OR "meaning" OR "meaningful" 

OR "meaningfulness" 

Title only (all search engines) 

Noot. 1Alle zoekacties zijn beperkt tot bevindingen die gepubliceerd zijn tussen 2007 en 2017.  
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Tabel 2. 

Aantal gevonden resultaten (per databank) per fase van het selectieproces. 

Fase Bron Resterend aantal resultaten 

Initiële zoekactie   

 Scopus 55 

 PubMed 36 

 Web of Science 57 

 Totaal 148 

Verwijdering van duplicaten   

 Scopus 54 

 PubMed 29 

 Web of Science 39 

 Totaal 122 

Eerste screening   

 Totaal 21 

Sneeuwbalmethode   

 Totaal 28 

Verdiepende kwaliteitsbeoordeling   

 Totaal 25 

 

 

Kwaliteitsbeoordeling 

De methodologische kwaliteit van de publicaties is beoordeeld aan de hand van de Mixed Methods 

Appraisal Tool (MMAT; Pluye et al., 2011; Pluye & Hong, 2014). In tegenstelling tot andere 

meetinstrumenten, bevat de MMAT niet alleen een checklist met criteria voor het beoordelen van 

de methodologische aspecten van kwantitatieve en kwalitatieve studies, maar ook voor studies met 

gemengde methodes. De MMAT is een betrouwbaar en efficiënt instrument gebleken voor het 

gebruik bij systematische zoekacties (Pace et al., 2012).  
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Eerste screening 

De 122 resterende artikelen zijn gescreend op relevantie en de mate waarin de gepresenteerde 

inzichten en bevindingen in de artikelen antwoord konden geven op de onderzoeksvragen. Dit is 

beoordeeld aan de hand van het screenen van de titels en de samenvattingen van de artikelen. 

Artikelen die niet relevant bleken te zijn voor ons onderzoeksdoel, onvindbaar waren, of geschreven 

waren in een vreemde taal, zijn buiten beschouwing gelaten voor het vervolg van de procedure. 

Hierbij vielen 101 artikelen af, waardoor er 21 artikelen overbleven voor de volgende fase (zie 

Tabel 2).  

 

Sneeuwbalmethode 

Om de zoektocht verder uit te breiden, is de sneeuwbalmethode toegepast op de resultaten van de 

eerste screening. Dit houdt in dat er gezocht is naar artikelen 1) waarnaar gerefereerd werd in de 

artikelen uit de eerste screening en 2) die tevens relevant waren voor de onderzoeksvragen. De 

relevantie van nieuwe bevindingen is eveneens beoordeeld door middel van het screenen van de 

titel en de samenvattingen. Deze zoekactie leverde 7 extra resultaten op, waardoor er 28 artikelen 

overbleven voor de verdiepende kwaliteitsbeoordeling (zie Tabel 2). 

 

Verdiepende kwaliteitsbeoordeling 

De kwaliteit van de 28 resterende artikelen is met behulp van MMAT verder geverifieerd door het 

beantwoorden van design-specifieke vragen over de methodologie van deze artikelen (Pluye et al., 

2011). Hiermee kon specifiek worden beoordeeld welke methodologische aspecten van de artikelen 

van voldoende kwaliteit waren. Studies met een te lage MMAT-score (< 50%) zijn vervolgens buiten 

beschouwing gelaten voor de eindanalyse. Hierbij vielen 3 artikelen af, waardoor er 25 artikelen 

overbleven voor de uiteindelijke analyse (zie Tabel 2). 

 
Grijze literatuur 

De zogenoemde grijze literatuur is gevonden door in Google te zoeken middels de volgende 

zoekactie: 

“(ouderenzorg OR seniorenzorg) AND (zorgverleners OR verzorgers OR zorgprofessionals) AND 

(deskundigheidsbevordering OR professionalisering OR ontwikkeling OR competenties OR 

bekwaamheden OR rol OR vaardigheden OR betekenis OR verandering) filetype:pdf” 

Dit leverde 8 mogelijke resultaten op.  

 

Om de zoekactie verder te specificeren, hebben we vervolgens specifiek gezocht naar publicaties 

van Nivel, Vilans en Zorginstituut Nederland, omdat de publicaties van deze instanties inhoudelijk 

het meeste overeen kwamen met onze onderzoeksdoeleinden.  
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Hierbij hebben we de volgende zoekactie gehanteerd: 

“(zorgverleners OR verzorgers) AND (ouderen OR ouderenzorg) filetype: pdf” 

Dit leverde 9 extra resultaten op, waardoor het totaal op 17 tussentijdse bevindingen kwam. Deze 

bevindingen zijn uiteindelijk inhoudelijk gescreend op relevantie. Tevens is de sneeuwbalmethode 

toegepast om gemiste relevante publicaties op te sporen. Uiteindelijk bleven er na de screening 7 

publicaties over voor verdere analyse.  

 

Analysestrategie 

Er is voor de analyse een overzicht gemaakt van de gebruikte steekproef, het onderzoeksdesign, het 

interventietype (indien van toepassing), de hoofdbevindingen en eventuele andere opvallende 

zaken. Hierdoor konden vergelijkbare studies met dezelfde uitkomstvariabelen met elkaar 

vergeleken worden. Bovendien is voor de inhoudelijke analyse van de artikelen en het vastleggen 

van interessante bevindingen voor de onderzoeksrapportage gewerkt met een ‘Annotated Library’. 

Dit houdt in dat van elk artikel een uitgebreidere beschrijving genoteerd is in een Word-bestand, 

waarin alle inzichten die relevant zijn voor beantwoording van de onderzoeksvragen genoteerd zijn.  

De onderzoeksrapportage is tot stand gekomen door zowel de bevindingen zoals vermeld in het 

Excell-bestand als de uitgebreidere beschrijvingen in de Annotated Library naast elkaar te leggen en 

de meest ‘emergente’ bevindingen in relatie tot de onderzoeksvragen verder uit te werken in een 

beschrijving van de thema’s die in het navolgende Resultaten hoofdstuk besproken worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Flowchart literatuurstudie 
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3 Resultaten 

We bespreken de resultaten uit de literatuurstudie aan de hand van de onderzoekvragen die 

centraal stonden: 

 

1. Hoe ziet de veranderende rol en handelwijze van zorgprofessionals in het verpleeghuis 

eruit, die waardigheid en trots van professionals als uitgangspunt heeft? 

2. Welke factoren en voorwaarden zijn van belang voor de invulling van deze veranderende rol 

en handelwijze? (welke competenties zijn hierbij van belang? Wat is in welke context voor 

welke groepen professionals belangrijk?) 

3. Hoe verhoudt deze nieuwe rol zich tot de verschillende niveaus van 

verzorgende/verpleegkundigen? 

 

De wetenschappelijke literatuur die geïncludeerd is in de literatuurstudie, is in tabel 3 

weergegeven.  

 

Tabel 3: Overzicht van geïncludeerde wetenschappelijke literatuur 
 

 
 
Auteur 

Jaartal 
 
Titel publicatie 

 
MMAT 
totaal 

1 
 

Arnetz & Hasson 2007 

 
Evaluation of an educational ‘‘toolbox’’ for improving 
nursing staff competence and psychosocial work 
environment in elderly care: Results of a prospective, 
non-randomized controlled intervention 

50% 

2 
Bing-Jonsson et 
al. 

2016 
 
Sufficient competence in community elderly care? Results 
from a competence measurement of nursing staff 

75% 

3 
Bing-Jonsson et 
al. 

2014 
Competence in advanced older people nursing: 
development of ‘Nursing older people – Competence 
evaluation tool’ 

50% (qualitative), 
75% 
(quantitative), 
66.6% (mixed 
method) 

4 Cairns et al. 2013 
The meaning and importance of dignified care: findings 
from a survey of health and social care professionals 

50% 

5 Duffy et al. 2009 Burnout among care staff for older adults with dementia 50% 

6 Engström et al. 2011 
Working life and stress symptoms among caregivers in 
elderly care with formal and no formal competence 

75% 

7 From 2012 

 
Caregivers in older peoples’ care: perception of quality of 
care, working conditions, competence and personal 
health 

75% 

8 Ha et al. 2014 

 
Impact of organisational characteristics on turnover 
intention among care workers in nursing homes in Korea: 
a structural equation model 

50% 
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9 Hasson & Arnetz 2007 

 
Nursing staff competence, work strain, stress and 
satisfaction in elderly care: a comparison of home-based 
care and nursing homes 

50% 

10 
Rodriguez-
Martin et al. 

2016 

 
Nurses’ characteristics and organisational factors 
associated with their assessments of individualised care in 
care institutions for older people 

75% 

11 
Van der Kooij, 
et al. 

2012 

 
The implementation of integrated emotion-oriented care: 
Did it actually change the attitude, skills and time spent 
of trained caregivers? 

50% 

12 DeHart et al. 2009 
Prevention of Elder Mistreatment in Nursing Homes: 
Competencies for Direct-Care Staff 

50% 

13 Ellis & Rawson 2015 
Nurses’ and personal care assistants’ role in improving the 
relocation of older people into nursing homes 

75% 

14 Huizenga et al. 2016 

 
Learnt and perceived professional roles of a new type of 
nurse specialized in Gerontology and Geriatrics, a 
qualitative study 

50% 

15 Thompson et al. 2016 
Experiences and views of nursing home nurses in England 
regarding occupational role and status 

75% 

16 Blomberg 2013 Meanings Over Time of Working as a Nurse in Elderly Care 50-75% 

17 Adra 2015 

 
Constructing the meaning of quality of life for residents in 
care homes in the Lebanon: perspectives of residents, 
staff and family 

75% 

18 Kinnear 2014 

 
The meaning of dignified care: an exploration of health 
and social care professionals’ perspectives working with 
older people 

75% 

19 Rehnsfeldt 2014 
The meaning of dignity in nursing home care as seen by 
relatives 

50% 

20 Burger 2009 
Nurses Involvement in Nursing Home Culture Change: 
Overcoming Barriers, Advancing Opportunities 

50% 

21 
Brown Wilson & 
Davies 

2009 
Developing relationships in long term care environments: 
the contribution of staff 

100% 

23 Engström et al. 2010 
 
Caregivers' job satisfaction and empowerment before and 
after an intervention focused on caregiver empowerment 

50% 

24 Yeatts & Cready 2007 
Consequences of Empowered CNA Teams in Nursing Home 
Settings: A Longitudinal Assessment 

50% (qualitative), 
75% 
(quantitative), 
66.6% (mixed 
method) 

25 Hasson et al. 2008 
The palliative care link nurse role in nursing homes: 
barriers and facilitators 

75% 

 

 

De veranderende rol en handelwijze van zorgprofessionals in verpleeghuizen 

Op basis van de bevindingen vanuit het literatuuronderzoek, bespreken we met betrekking tot 

onderzoeksvraag 1 de volgende punten: 
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 Wat houdt de veranderende rol van de zorgprofessional in verpleeghuizen in essentie in? 

 Het belang van ‘relatieopbouw’ en de betekenis die hieraan wordt gegeven. 

 ‘Harde’/meetbare opbrengsten van de veranderende rol. 

 Huidige belemmeringen en spanningsvelden om de veranderende  rol in de praktijk invulling te 

geven. 

 

De essentie van de veranderende rol 

In publicaties die expliciet ingaan op het element ‘waardigheid’ in de veranderende rol van de 

zorgprofessional, komen we de volgende omschrijvingen en kenmerken tegen. 

Het Social Care Institute of Excellence (vermeld in: Cairns, Williams, Victor, Richards, Le May, 

Martin & Oliver (2013)) omschrijft ‘waardig’ als: ‘het maximale niveau van onafhankelijkheid 

bieden, met keuzes en controle over het eigen leven’. Crains et al (2013) maken de beschrijving 

concreet toepasbaar voor zorgverleners in de praktijk, door het te verwoorden als: ‘de oudere met 

respect behandelen, zoals je zelf behandeld zou willen worden of zoals je dat een familielid zou 

toewensen’. In het artikel van Kinnear, Williams & Victor (2014) wordt deze zinsnede eveneens 

gebruikt. Zij stellen daarbij dat waardigheid ‘de ruggengraat van goede zorg’ is. Het gaat daarbij 

om het op respectvolle wijze zien en erkennen van de cliënt als persoon. Dat zit volgens hen met 

name in de ‘kleine dingen’; in de wijze waarop de dagelijkse zorgwerkzaamheden uitgevoerd 

worden kan de zorgprofessional waardigheid en respect naar de cliënt toe tonen. Bijvoorbeeld door 

hem of haar te betrekken bij beslissingen over dagelijkse zaken, waardoor de cliënt zich veilig en 

‘in controle’ over zijn eigen leven blijft voelen. Het belang van eigen keuzes, waardigheid, respect, 

flexibiliteit en zelfbepaling voor/door de bewoner, wordt eveneens onderstreept in het artikel van 

Burger, Kantor, Mezey, Mitty, Kluger, Algase & Rader (2009) en van Rodríguez‐Martín, Stolt, 

Katajisto & Suhonen (2015). Burger et al (2009) omschrijven de verandering in verpleeghuizen als 

een waarden-gedreven verandering. Een waarden-gedreven verandering richt zich op het diepere 

niveau van de eigen waarden van betrokkenen in de organisatie en hoe zij aan ‘goede zorg’ 

betekenis geven.   

 
In vrijwel alle publicaties die ingaan op de veranderingen in verpleeghuizen, beschrijft men dit 

vooral als een omslag van taakgerichte naar persoonsgerichte/geïndividualiseerde en relatiegerichte 

zorg voor ouderen (Adra, Hopton & Keady, 2015; Kinnear et al, 2014; Cairns et al, 2013; Burger et 

al, 2009), waarin de wensen en de behoeften van de individuele cliënt centraal staan. Dit wordt 

essentieel geacht om de kwaliteit van leven van ouderen in verpleeghuizen te 

behouden/bevorderen. Ellis & Rawson (2015) hebben onderzoek gedaan naar de beleving van 

bewoners als zij net geplaatst zijn in een verpleeghuis. Dit onderzoek onderstreept eveneens het 

belang van de individuele aandacht en relatieopbouw met de ‘nieuwkomer’ en de familie/naasten. 

Uit het onderzoek blijkt hoe belangrijk het is dat de zorgverlener zich er echt van bewust is wat de 
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plaatsing in een verpleeghuis betekent voor de cliënt en dat er direct veel tijd vrijgemaakt en 

besteed wordt (liefst door een vaste zorgverlener de eerste dagen) om de nieuweling  te leren 

kennen als persoon. Enerzijds is dit van belang voor een ‘waardig’ en warm welkom, waardoor de 

bewoner zich sneller thuis voelt. Anderzijds stelt het zorgverleners in staat om binnen korte tijd de 

individuele persoon en zijn/haar behoeften te leren kennen en daar de zorg zo goed mogelijk op te 

laten aansluiten. 

 
In verschillende onderzoeken is aan zorgverleners zelf gevraagd (Adra et al, 2015; , Cairns et al 

2013; Kinnear et al, 2014) wat zij onder ‘waardige zorg’ verstaan en wat dit betekent voor hun 

eigen rol als zorgverlener. Uit deze onderzoeken blijkt dat zorgverleners eveneens de relationele 

kant van het werk noemen, als kenmerkend voor ‘waardige zorg’. Zorgprofessionals doelen daarbij 

concreet op het opbouwen van wederkerige relaties met cliënten (Adra et al, 2015), bijvoorbeeld 

door zich te interesseren voor de verhalen en de persoonlijke achtergronden van hun cliënten. Dit 

vanuit de gedachte dat als je de individuele persoon en zijn/haar behoeftes en emoties beter kent 

en begrijpt, je als zorgprofessional ook de zorg beter kunt laten aansluiten bij wat belangrijk is voor 

de cliënt. Deze wederkerige relaties beperken zich niet alleen tot de cliënt zelf, maar betreffen ook 

de relaties met familie en andere gerelateerde verzorgers van de cliënt (Adra et al, 2015). 

Zowel in het artikel van Cairns et al (2013) als in het artikel van Kinnear et al (2014) wordt hier 

overigens wel een kritische kanttekening bij geplaatst: ze geven aan het zelf opmerkelijk te vinden 

dat ondervraagde zorgverleners nauwelijks iets zeggen over de basale ‘hands on’-zorg, als zij 

omschrijven wat ‘waardige zorg’ voor hen inhoudt. Terwijl er volgens deze auteurs maatschappelijk 

gezien nog steeds signalen komen van misstanden in verpleeghuizen wat betreft het onvoldoende 

voorzien in een basaal niveau van zorg (onder andere: slechte voeding, onvoldoende drinken, 

ouderen niet tijdig verschonen, naar de wc helpen of helpen met aankleden, et cetera). De auteurs 

suggereren dat zorgverleners het – bij hun beschrijving van ‘waardige zorg’ – wellicht als 

vanzelfsprekend aannemen dat deze basale ‘hands on’-zorg in orde is, waardoor zij de focus enkel 

op het relationele aspect leggen. Terwijl het voorzien in goede basale ‘hands on’-zorg  nog niet 

altijd en overal het geval is, volgens de genoemde auteurs. 

 

Aangezien het relationele aspect van ‘waardige zorg’ het meest benadrukt wordt in de bestudeerde 

publicaties, richten we ons nu specifieker op invullingen die enkele auteurs aan ‘relatiegerichte 

zorg’ geven (Adra et al, 2015, Brown Wilson & Davies, 2009; Burger, 2009). 

 
Relatieopbouw  

Het opbouwen van goede relaties tussen zorgprofessionals en de oudere blijkt van belang voor 

positieve ervaringen van bewoners in het verpleeghuis (Brown Wilson & Davies, 2009). Maar hoe 

ontstaat zo’n relatie en welke vorm blijkt tot de meest positieve ervaringen van bewoners en hun 

naasten te leiden? Brown Wilson & Davies, 2009) beschrijven op basis van hun onderzoek dat de 
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relatie tussen zorgverlener en bewoner vooral ontstaat in het uitvoeren van de dagelijkse zorg voor 

de oudere. Anders gezegd: de dagelijkse zorg voor de oudere impliceert vanzelf dat er een relatie 

opgebouwd wordt. Echter, de benadering die de zorgprofessional daarin kiest bepaalt het type 

relatie dat ontstaat. De auteurs beschrijven drie typen relaties, waarvan de laatste twee (op basis 

van hun onderzoeksresultaten) tot de meest positieve ervaringen blijken te leiden bij bewoners en 

hun familie: 

1. Geïndividualiseerd en taakgecentreerd: dit betreft een pragmatische relatie tussen personeel, 

bewoners en familie, gericht op de praktische kant van zorg verlenen (‘getting things done’). 

2. Bewoner-gecentreerd: dit betreft een persoonlijke en responsieve relatie, gericht op respect 

voor wie de bewoner als persoon is (de relatie ontstaat vooral in ‘the little things’ die de 

zorgverlener extra of attent voor de bewoner doet). 

3. Relatie-gecentreerd : dit betreft de opbouw van wederkerige relaties, gekenmerkt door 

‘onderhandelen’ en het komen tot compromissen (verschillende belangen worden 

meegenomen: zorgverlener, bewoner, familie, andere bewoners, collega’s, de instelling). 

Bij type 3 (relatie-gecentreerd) gaat het er vooral om dat de zorgverlener de diverse betrokkenen 

uitnodigt om met elkaar in gesprek te gaan om in gezamenlijkheid te komen tot de oplossing van 

een vraag of wens van de bewoner (Brown Wilson & Davies, 2009; Adra et al, 2015; Burger et al, 

2009) . Anders dan bij de bewoner-gecentreerde relatie gaat het erom samen verder te kijken dan 

alleen het belang van de individuele bewoner. Evenals om de bewoner ook te leren kijken naar wat 

een goede oplossing voor ‘het grotere geheel’ is; de gemeenschap waar men met elkaar deel van 

uitmaakt. Zorgprofessionals kunnen dit gesprek faciliteren door alle betrokkenen bij elkaar te 

brengen en sociale uitwisseling uit te lokken, in een relatie van vertrouwen (Brown Wilson et al, 

2009; Adra et al, 2015), teneinde tot een goede afweging van belangen en een beslissing te komen. 

Deze nieuwe rol, waarin zorgverleners zo’n proces begeleiden, vraagt nog wel de nodige 

aanmoediging en ontwikkeling van zorgprofessionals (Adra et al, 2015). We komen hier later op 

terug bij ‘benodigde competenties voor de veranderende rolinvulling’. 

 
In de literatuur worden weliswaar veel beschrijvingen gegeven van de competenties waar een 

verpleegkundige / zorgverlener in verpleeghuizen over moet beschikken in de nieuwe rol, maar vrij 

weinig over de componenten van de rol zelf. Auteurs (o.a. Huizenga, Finnema & Roodbol, 2016) 

verwijzen naar de CanMEDS-rollen voor verpleegkundigen in verpleeghuizen, bestaande uit: 

1. Verpleegkundig expert 

2. Communicator 

3. Samenwerker 

4. Manager 

5. Gezondheidsbewaker 

6. Onderzoeker 

7. Professional 
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In het beroepsprofiel voor de Praktijkverpleegkundige Ouderenzorg, opgesteld door de V&VN en het 

NVP Ouderenzorg (2010) wordt eveneens naar de CanMEDS-systematiek verwezen. Hierbij wordt 

uitgegaan van zeven rollen voor de zorgprofessional, te weten: zorgverlener, coach, collega, 

regisseur, gezondsheidsdeskundige, beroepsbeoefenaar en student. Volgens dit beroepsprofiel staan 

zeven competentiegebieden voor de zorgprofessional centraal: vakinhoudelijk handelen, 

communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en 

professionaliteit. De beschreven rollen moeten op sterk samenhangende wijze door de 

zorgprofessional gehanteerd worden tijdens het dagelijks handelen, aldus de profielbeschrijving 

(NVP & V&VN, 2010). 

 

In de beleidsrapportage van Derks & Derks (2012) (deze rapportage is breder gericht dan de 

verpleeghuiszorg) worden hier nog enkele rollen aan toegevoegd, zoals: ontwerper (meewerken om 

de zorg te verbeteren en te vernieuwen), coach (collega’s helpen bij het leren en oplossen van 

zaken) en beroepsbeoefenaar (beroepscodes en waarden bespreekbaar maken). 

Elementen van de hiervoor beschreven veranderende rolopvatting betreffende het ‘opbouwen van 

wederkerige relaties’ vinden we vooral terug in de rollen (2) communicator, (3) samenwerker en (4) 

manager/organisator. Verderop zullen we ingaan op wat de veranderende rol voor betekenis heeft 

voor de benodigde competenties van de zorgprofessionals. 

 

Wat blijkt de veranderende rolopvatting aan baten op te brengen? 

Het is interessant om te bezien of de veranderende rol en handelwijze die waardigheid en trots als 

uitgangspunt heeft ook concreet zichtbare en meetbare opbrengsten oplevert voor verpleeghuizen. 

Opvallend is dat hier in de literatuur vrij weinig over gevonden is. In de het artikel van Doty, Koren 

& Sturla (2008) worden wel enkele ‘harder’ meetbare opbrengsten genoemd die zij gevonden 

hebben in hun onderzoek, zoals: minder personeelsverloop, een betere bezettingsgraad, een betere 

competitieve positie van het verpleeghuis in de markt en optimalisering van operationele kosten. 

Deze opbrengsten werden waargenomen in de verpleeghuizen die voorloper bleken te zijn (ten 

opzichte van andere verpleeghuizen) in het realiseren van de gewenste cultuurverandering en 

veranderende rolopvatting. Brown Wilson et al (2009) noemen geen ‘harde’ opbrengsten, maar 

laten op basis van hun onderzoek wel zien dat er ‘zachte’ opbrengsten zijn, onder andere het door 

bewoners meer benoemen van positieve ervaringen met betrekking tot hun verblijf in het 

verpleeghuis.  

 
Belemmeringen en spanningsvelden om de veranderende rol in praktijk invulling te geven 

Ondanks dat vanuit de literatuur het algemene beeld naar voren komt dat de veranderende rol – ook 

door zorgverleners zelf – als positief en belangrijk voor ‘goede zorg’ wordt gezien, worden er 

eveneens nadrukkelijk belemmeringen en spanningsvelden gesignaleerd die het daadwerkelijk in de 
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praktijk vormgeven van de veranderende rol in de weg staan. De meest genoemde belemmeringen 

en spanningsvelden zijn: 

 imago/status van het werk; 

 werkdruk; 

 opleidingsniveau en ontwikkelmogelijkheden. 

 
Imago en status van het werk 

Enkele auteurs (onder meer Thompson, Cook & Duschinsky, 2016; Doty et al, 2008) geven aan dat 

het onvoldoende ervaren van zorgverleners dat hun beroep een positief imago en status heeft, er 

niet toe bijdraagt dat zij zélf met trots en waardigheid hun rol en taken invullen. Thompson et al 

(2016) vermoeden dat zowel het minimaal investeren in de verpleeghuissector vanuit 

economisch/maatschappelijk beleid, als de negatieve percepties van buitenstaanders over de aard 

van het werk in verpleeghuizen (‘vuil werk’, ‘slecht betaald’, ‘laaggeschoold werk’, etc.) op 

negatieve wijze de status van het beroep van zorgverleners in de verpleeghuissector beïnvloedt. 

Volgens deze auteurs heeft dit directe gevolgen voor hoe zorgverleners zélf hun rol en status 

percipiëren en hun vermogen om de eigen rol met trots vorm te geven en uit te dragen. Ook de 

maatschappelijke tendens waarin de cliënt zich steeds meer als ‘klant/consument’ opstelt, omdat 

hij in de particuliere zorg zelf de betaler is, heeft naar de mening van Thomson et al (2016) tot 

gevolg dat de cliënt de zorgverlener meer gaat zien als dienstverlener, dan als medische adviseur 

en expert in de zorg. Zorgverleners die het moeilijk vinden om te handelen vanuit een meer 

‘klantgericht en commercieel’ kader, kunnen dit als belemmerend ervaren om hun eigen rol met 

trots in te vullen.  Ook Doty et al (2008) beschrijven op basis van hun onderzoeksbevindingen dat er 

onder zorgverleners (met name de assistenten) een hoog verloop is, onder andere door: lage 

beloning, lage status, hoge werkdruk, weinig aandacht voor hun opleidings- en 

ontwikkelmogelijkheden en niet serieus betrokken worden in interne besluitvorming. 

Opvallend is dat zowel Thompson et al (2016) als Doty et al (2008) een directe relatie menen waar 

te nemen tussen opleidingsniveau en status/gevoel van trots van zorgverleners. Het dagelijkse werk 

is hoofdzakelijk routinematig en niet uitdagend of complex; er wordt weinig beroep gedaan op de 

kennis en expertise van de zorgverleners en er is weinig aandacht voor verdere ontwikkeling van 

hun kennis en vaardigheden. Volgens de auteurs staat dit hen in de weg om zelf trots te zijn op wat 

ze doen en op wat ze daarbij aan expertise inzetten. Volgens de participanten in het onderzoek van 

Thompson et al (2016) is de eigen trots en rolperceptie van de zorgverleners van invloed op het 

welzijn van de bewoners en uiteindelijk op de door hun ervaren kwaliteit van leven. 

 
Werkdruk 

Werkdruk blijkt in de literatuur een veelgenoemd fenomeen, dat in de weg staat dat zorgverleners 

de veranderende rol daadwerkelijk in de praktijk invulling gaan geven (Huizinga et al, 2016; Adra, 

et al, 2008; Kinnear et al2014; Cairns et al, 2013; Brown Wilson et al, 2009).  
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Zowel Adra et al (2008) als Kinnear et al (2013) beschrijven op basis van hun onderzoek dat de hoge 

werkdruk, de inadequate inzet van personeel en het hoge personeelsverloop in verpleeghuizen 

belemmeren dat zorgverleners tijd en ruimte nemen om daadwerkelijk te investeren in het 

opbouwen van betekenisvolle relaties met bewoners en hun naasten. Volgens Kinnear et al (2013) 

zit ‘waardige zorg’ – zoals al eerder beschreven– vooral in het doen van de extra ‘kleine dingen’ 

voor de cliënt, maar gezien de hoge werkdruk nemen zorgverleners hier vaak niet de tijd voor. 

Opmerkelijk is echter dat zowel Kinnear et al (2014), Cairns et al (2013) als Brown Wilson et al 

(2009) hier een kritische noot bij plaatsen. Zij signaleren allen dat het opmerkelijk is dat 

zorgverleners dit element van zorgverlening vaak percipiëren als iets ‘extra’s’; als iets wat bij het 

gewone werk komt. Terwijl de auteurs aangeven dat het eigenlijk inherent is aan het doen van de 

dagelijkse zorgwerkzaamheden zelf. Het meest uitgebreid gaan Brown Wilson et al (2009) hierop in: 

zij beschrijven expliciet dat in het verrichten van de dagelijkse zorgtaken de manier van 

relatieopbouw als vanzelf plaatsvindt. De wijze waarop de zorgverlener haar werk voor de cliënt 

doet, bepaalt de mate waarin het een waardige en wederkerige relatie wordt (of slechts blijft bij 

een praktische/pragmatische invulling van de zorgtaak). Oftewel: genoemde auteurs richten de 

aandacht op de vraag of ‘waardige zorg’ verlenen iets is wat ‘erbij komt’ (dus waar apart tijd voor 

gemaakt moet worden, wat in de huidige situatie van hoge werkdruk lastig is) of dat het juist een 

kenmerk is van het dagelijkse werk zelf (en daarmee meer een kwestie is van betekenisgeving aan 

‘het goede werk doen’ is). Zorgverleners nemen naar de mening van Huizinga et al (2016) hiertoe 

ook te weinig tijd voor reflectie op de wijze waarop ze hun werk doen. 

 
Opleidingsniveau en ontwikkelmogelijkheden 

Opleidingsniveau en gebrek aan ontwikkelmogelijkheden voor zorgverleners wordt in meerdere 

publicaties in verband gebracht met het vorige punt (Engström, Skytt & Nilsson, 2011; Duffy, 

Oyebode & Allen, 2009; Greene Burger, 2009). Engström et al (2011) laten op basis van hun 

onderzoeksresultaten zien dat wanneer zorgprofessionals het gevoel hebben onvoldoende 

competent te zijn, hun werkdruk-gevoel toeneemt. Een conclusie uit dit onderzoek is dat met name 

zorgverleners zonder formele scholing een hogere werkdruk, meer communicatieproblemen, minder 

gevoel van competentie en meer slaap- en stressproblemen ervaren dan hun collega’s met formele 

scholing. Ook Duffy et al (2009) constateren op basis van hun onderzoek dat een gebrek aan 

vertrouwen in eigen kunnen (selfefficacy) een sterke voorspeller is van burn-out onder 

zorgprofessionals. 

 
Interessant zijn bovendien de onderzoeksbevindingen van Burger et al (2009) met betrekking tot 

competentieontwikkeling en ervaren werkdruk in het dagelijks werk, in relatie tot de 

rolverandering. Zij benadrukken dat de gewenste cultuurverandering in verpleeghuizen wel degelijk 

nieuwe competenties van zorgverleners vraagt, om de nieuwe rol daadwerkelijk in de praktijk vorm 

te geven. Het gevoel onder zorgverleners hier niet voldoende voor toegerust te zijn (oftewel: 
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onvoldoende over de benodigde competenties te beschikken) blijkt juist een hoger ervaren 

werkdruk te veroorzaken, die hen ervan weerhoudt om zelf invulling aan de nieuwe rol te geven.  

Het leren hoe je als zorgverlener de nieuwe rol concreet en praktisch in het werk vorm kunt geven 

(bijvoorbeeld door concrete voorbeelden te zien en deze ook  zelf – op succesvolle wijze - te 

ervaren),  zien de auteurs als belangrijke voorwaarde voor het van doen krijgen van de gewenste 

verandering. De gedachte erachter lijkt te zijn dat als er meer geïnvesteerd wordt in het 

ontwikkelen van de competenties die nodig zijn om de nieuwe rol daadwerkelijk in de dagelijkse 

praktijk vorm te geven, ze zich deze in een zodanige mate gaan eigen maken en er zelfvertrouwen 

in ontwikkelen, dat ze de rol vervolgens meer als vanzelfsprekend en als onderdeel van hun gewone 

werk invulling gaan geven, zo verwachten de auteurs op basis van hun onderzoek. Zorgverleners 

gaan het dan steeds meer ‘gewoon zo doen’, in plaats van het te zien als iets ‘dat erbij komt’  en 

als werkdruk-verhogend wordt ervaren. 

 

 

Factoren, voorwaarden en competenties voor invulling van de veranderende rol en handelwijze 

 
Op basis van de bevindingen vanuit het literatuuronderzoek, bespreken we met betrekking tot 

onderzoeksvraag 2 de volgende punten: 

 

Wat hebben zorgprofessionals nodig (factoren, voorwaarden en competenties) om de veranderende 

rol en handelwijze in de praktijk – met trots – invulling te geven? 

 Wat zijn factoren en voorwaarden die de organisatie kan bieden? 

 Welke competenties hebben zorgprofessionals nodig om de nieuwe rol goed vorm te geven?  

 Hoe kunnen deze competenties (verder) ontwikkeld worden? 

 
Factoren en voorwaarden die de organisatie kan bieden  

Op basis van het literatuuronderzoek hebben we zes overkoepelende thema’s gevonden, die 

handreikingen bieden voor het creëren van specifieke voorwaarden of factoren in verpleeghuizen, 

die bijdragen aan het in praktijk brengen van de veranderende rol en handelwijzen van 

zorgprofessionals. 

We bespreken ze achtereenvolgens: 

o Aandacht voor de onderliggende waarden en betekenis van het werk;  

o Meer oog voor en investering in competentieontwikkeling van zorgverleners; 

o Empowerment van medewerkers; 

o Aandacht voor teamontwikkeling/-samenwerking; 

o Positieve voorbeelden zichtbaar maken en ervaren; 

o Meer beroep doen op de (bredere) expertise van zorgverleners. 
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Aandacht voor de onderliggende waarden en betekenis van het werk  

We besteedden eerder al aandacht aan de percepties van zorgverleners over het bieden van 

‘waardige zorg’ en hun veranderende rol daarin. Daarbij noemden we de kritische kanttekening die 

enkele auteurs (Kinnear et al, 2014; Cairns et al, 2013; Brown Wilson et al, 2009) maakten: zien 

zorgverleners de verandering als ‘iets wat erbij komt’ (en nog meer werkdruk-verhogend is) of als 

iets wat inherent is aan de uitvoering van hun dagelijkse zorgtaken? Deze vraag heeft betrekking op 

de individuele betekenisgeving van betrokkenen ten aanzien van wat ‘goed werk/goede zorg’ is, 

evenals op de gedeelde waarden en opvattingen binnen de organisatie. We zijn in onze studie 

daarom verder gaan zoeken naar literatuur rondom ‘meaningful work’ in. Meerdere publicaties 

onderstrepen het belang om in verpleeghuizen de gedeelde waarden en opvattingen, evenals de 

betekenis die medewerkers aan hun werk geven, bespreekbaar te maken.  Blomberg, James & 

Kihlgren (2013) doen naar aanleiding van hun onderzoeksbevindingen de oproep om – zowel in 

verpleeghuizen als in de vooropleiding – meer  aandacht te besteden aan het discussiëren over en 

het reflecteren op de waarden en overtuigingen van de zorgprofessionals ten aanzien van het 

werken in de ouderenzorg en de relatie/interactie met cliënten en hun familie/naasten. Het betreft 

vragen als: wat is de kern van ‘waardige zorg’, wat betekent dit voor mij als zorgverlener en voor 

ons als team? Naar aanleiding van de onderzoeksbevindingen van Brown Wilson et al (2009) wordt 

door de auteurs eveneens de onderliggende vraag gesteld vanuit welke waarden de zorgverlener 

haar dagelijkse zorgwerkzaamheden verricht waardoor ze op een bepaalde wijze de relatie met de 

cliënt en andere betrokkenen vormgeeft; een relatieopbouw die als meer of minder ‘waardig’ te 

typeren is. 

Dat het meer dan een individueel vraagstuk betreft, bepleiten Rehnsfeldt, Lindwall, Lohne, Lillestø, 

Slettebø, Heggestad & Sæteren (2014) in hun meer theoretisch reflecterende artikel. Zij spreken 

over het belang van een ‘zorgende cultuur’ in verpleeghuizen, wat zowel een individuele kwestie is 

als een collectieve. Het betreft volgens hen namelijk ook de gedeelde betekenisgeving en waarden 

die zichtbaar worden in de concrete activiteiten binnen de zorginstelling. Een zorgende 

gemeenschap is uitnodigend, geeft een thuisgevoel en laat in kleine extra’s zien dat er persoonlijke 

aandacht is voor de bewoner, aldus Rehnsfeldt et al. Dit in tegenstelling tot een ‘niet-zorgende 

cultuur’ waarin sprake is van geroutineerd handelen, enkel gericht op organisatie-efficiency in 

plaats van op waardigheid van de bewoners. Ook DeHart, Webb & Cornman (2009) benadrukken op 

basis van hun onderzoek hoe belangrijk het is dat in zorgteams de waarden die men erop na houdt 

ten aanzien van zorgverlening, waardigheid, compassie, empathie, privacy, zelfbepaling etc. van de 

bewoner bespreekbaar gemaakt en gedeeld worden. 

 
Meer oog voor en investering in competentieontwikkeling van medewerkers 

Eerder beschreven we hoe belangrijk het volgens diverse auteurs (Engström et al 2011; Duffy et al, 

2009; Burger et al 2009) is dat zorgverleners zich competent voelen om de veranderende rol 

concreet vorm te geven; hoe competenter zij zich erin voelen, hoe meer ‘als vanzelfsprekend’ ze er 
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ook naar zullen handelen in de dagelijkse praktijk, verwachten de auteurs op basis van hun 

onderzoek. Meerdere onderzoeken geven echter als conclusie weer dat zorgverleners onvoldoende 

mogelijkheden tot competentieontwikkeling geboden wordt (Engström et al, 2011; Doty et al, 2008; 

From, Nordström, Wilde‐Larsson & Johansson, 2013). Ook uit onderzoek van NIVEL (Maurits, de Veer 

& Francke, 2016) komt naar voren dat in de Nederlandse context de behoefte onder zorgverleners 

aan bij- en nascholing groot is (meer dan de helft van de zorgverleners geeft aan hier behoefte aan 

te hebben). Met name op het gebied van het omgaan met complexe en onvoorspelbare zorgvragen 

voelen veel zorgverleners (36%) zich niet volledig competent en er liggen ook ontwikkelvragen op 

het gebied van: samenwerken, helpen bij zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten bevorderen. 

Over het algemeen voelen verzorgenden zich vaker minder competent dan verpleegkundigen 

(Maurits et al, 2016). 

Aandacht voor de competentieontwikkeling van zorgverleners wordt belangrijk gevonden omdat het 

bijdraagt aan: tevredenheid van zorgverleners  over hun werk en verhoging van een gevoel van 

selfefficacy in de nieuwe rol (Doty et al, 2008; From et al,2013). Het betreft overigens meer dan 

eenmalige opleidingsinspanningen: continue educatie lijkt van groot belang te zijn voor de verdere 

ontwikkeling naar kwalitatief betere zorg (From et al, 2013; Thompson et al, 2016). 

 
Empowerment van medewerkers 

Meerdere onderzoeken geven het belang aan van het ‘empoweren’ van de zorgverleners, zodat zij 

zelf invulling mogen, kunnen en willen geven aan hun veranderende rol.  

Burger et al (2009) stellen op basis van hun onderzoeksbevindingen  dat zorgmedewerkers vaak te 

weinig betrokken zijn geweest in de besluitvorming rondom de veranderingen, evenals in het zelf 

vormgeven van hun nieuwe rol. Gevolg van die beperkte betrokkenheid is volgens hen dat de 

zorgverleners geen goed en concreet beeld hebben van hoe de nieuwe rol er in de dagelijkse 

praktijk uit zou kunnen zien. Ze voelen zich daardoor onvoldoende toegerust om de veranderde rol 

zelf invulling te geven in hun werk en daar zelf initiatieven toe te nemen. Als gevolg daarvan blijven 

zij in afwachting van wat er op hen afkomt en tot die tijd doen ze de dingen zoals ze die altijd al 

deden.  

Doty et al (2008) benoemen op basis van hun onderzoek kenmerken van verpleeghuizen die 

‘voorlopend’ zijn in de gewenste cultuur-/rolverandering. Eén daarvan is dat in deze verpleeghuizen 

zichtbaar was dat zorgverleners meer beslissingsruimte en autonomie kregen, leerden om 

zelfsturend te zijn en om meer als team samen te werken. Zorgverleners hierin versterken, zodat 

hun eigen gevoel van competentie op deze gebieden toeneemt, wordt door de betreffende auteurs 

belangrijk gevonden; men raakt daardoor ook meer bereid om leidersrollen en initiatieven op zich 

te nemen, zo is de verwachting op basis van het onderzoek. Bovendien blijkt empowerment van 

zorgverleners een belangrijke voorwaarde te zijn om als zorgverlener zelf invulling te geven aan de 

individuele wensen en behoeften van bewoners (Mueller, Burger, Rader & Carter, 2013). 
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Meer in algemene zin blijkt uit enkele onderzoeken dat autonomie en zelfbepaling in de 

werkuitvoering positief van invloed zijn op de werktevredenheid (Maurits et al, 2015; Engström et 

al, 2010), verminderde stressgevoelens en uiteindelijk op de kwaliteit van zorg. Met name 

‘psychologische empowerment’ blijkt volgens het onderzoek van Engström et al (2010) van belang 

te zijn. Psychologisch empoweren heeft betrekking op:  het bewustzijn dat het werk betekenisvol 

voor de medewerker is, het gevoel competent te zijn (selfefficacy), het ervaren van ruimte voor 

zelfbepaling (bepalend kunnen zijn in de keuzes die je maakt) en impact (het gevoel dat wat je 

doet ook echt waarde toevoegt). Engström et al (2010) onderzochten een controle- en een 

interventiegroep met betrekking tot een training die gericht was op het psychologisch empoweren 

van zorgverleners. De zorgverleners in de interventiegroep bleken met name sterker te zijn 

geworden in hun communicatieve vaardigheden, wat een positief effect had op ‘criticism’: 

1. Men kreeg na de interventie minder kritiek van anderen 

2. Men ging zelf effectiever om met kritiek van anderen. 

 

Bevindingen uit het onderzoek van Blomberg et al (2013) maakten zichtbaar dat er in de loop van 12 

jaar een verschuiving had plaatsgevonden onder zorgverleners die deelnamen aan het onderzoek: 

van een focus op obstakels naar een focus op mogelijkheden. Belangrijk punt bij ‘focus op 

mogelijkheden’  bleek te zijn dat men het gevoel ontwikkelde: ‘I can be the boss’; medewerkers 

zagen zichzelf meer als beïnvloeder van omstandigheden. Zij zagen hoe zij zelf 

verantwoordelijkheid konden nemen voor hoe de zaken in de dagelijkse zorg en binnen het team 

verlopen en hadden meer oog voor de mogelijkheden die zij zelf hadden om invloed hierop uit te 

oefenen.  

 
Aandacht voor teamontwikkeling/-samenwerking 

Empowerment, als veelgenoemde factor om de rolverandering te ondersteunen, betreft niet alleen 

empowerment van de individuele medewerker, maar ook van het gehele team waarin men werkt. 

Meerdere publicaties beschrijven het belang van het bevorderen van zelfsturing in teams, evenals 

het stimuleren van teamleden om elkaar te supporten en hulp te durven vragen (Yeatts & Cready, 

2007; Blomberg et al 2013; Doty et al, 2008; Mueller et al, 2013). Het concept ‘zelfsturende teams’ 

wordt in dit verband genoemd. 

Interessant is het onderzoek dat Yeatts & Cready (2007) uitvoerden naar het werken in een 

‘empowerd CNA-team’; een soort zelfsturend team (CNA staat voor Certified Nurse Aid). Effecten 

die in dit experiment werden waargenomen waren onder andere: 

 de autonomie van de CNA’s nam enigszins toe; ze mochten en konden zelf en samen meer 

beslissingen nemen; 

 teamleden voelden zich meer competent worden, omdat ze meer over hun werk leerden door er 

met elkaar over in gesprek te gaan; 
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 de opgedane leerervaringen konden ze direct toepassen in hun zorgtaken, waardoor ze het als 

impactvol ervaarden; 

 empowerment was tegenomen, maar in welke mate is onduidelijk en wisselend. Soms nam het 

management tijd om het CNA-team mee te laten denken en voorstellen te laten doen. Maar het 

was geen routine geworden, waardoor het in situaties van druk nog vaak vergeten werd door het 

management; 

 door als CNA-team nieuwe procedures mee te ontwikkelen, werden deze meer door hen 

gedragen en uitgedragen aan collega’s. 

 

Aandachtpunten in het experiment bleken: het vinden van tijd voor teammeetings; CNA’s gaven aan 

dat de tijdsinvestering in het extra teamoverleg ten koste ging van tijd die aan de bewoners 

besteed had kunnen worden. Oprechte managementsupport en het serieus nemen van de CNA-teams 

blijkt een cruciale factor voor succes. De teams laten meedenken over beslissingen moet 

uiteindelijk een routine in plaats van een uitzondering worden voor het management. Dit bleek in 

de onderzoekssetting nog vaak onvoldoende het geval. 

 
Positieve voorbeelden zichtbaar maken en ervaren  

Een factor die slechts in één publicatie beschreven werd, maar wel vermeldenswaard is, is het laten 

opdoen van positieve ervaringen met de nieuwe rolinvulling (Doty et al, 2008) . Dit artikel doet de 

oproep om zorgverleners uit te nodigen hun oude gewoontes te vervangen door nieuwe 

vaardigheden. Daarbij is het volgens de auteurs van belang om zorgverleners te laten proberen 

(experimenteren) de nieuwe rol zelf invulling te geven, er nieuwe ervaringen mee op te doen en 

zelf te ervaren dat het positieve effecten heeft op cliënten. Zien dat iets goed is voor de cliënt is 

een sterke motivator voor nieuw gedrag en het werkt bekrachtigend om het op de ‘nieuwe manier’ 

te blijven doen. Bovendien neemt de eigen trots op en voldoening over het werk hierdoor toe, zo 

verwachten de auteurs op basis van hun onderzoeksbevindingen. 

 

Meer beroep doen op de (bredere) expertise van zorgverleners  

Eerder schetsten we de verschillende rollen die voor zorgverleners in verpleeghuizen beschreven 

zijn. In enkele publicaties komt echter naar voren dat de rolopvatting van zorgverleners vaak 

smaller geïnterpreteerd wordt, zowel door de zorgverleners zelf als door de organisatie (Thompson 

et al 2016; Huizenga et al, 2016). Terwijl in het onderzoek van Doty et al (2008) naar voren komt 

dat in de verpleeghuizen die voorop lopen wat betreft de gewenste cultuur-/rolverandering, de 

zorgverleners meer verschillende rollen oppakken. 

Huizenga et al (2016) concluderen dat de organisatie vaak niet het potentieel van medewerkers 

(zoals verpleegkundigen) kent en er dus ook onvoldoende een beroep op doet. De kennisbasis  van 

zorgverleners wordt op die manier niet benut en zij zien ook zelf niet wat ze aan expertise en 

ervaring in huis hebben; ze zijn zich daar onvoldoende bewust van. Het werk wordt daardoor steeds 
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meer routinematig uitgevoerd, zonder dat men zich ervan bewust is hoe de eigen kennisbasis 

bewust ingezet had kunnen worden, met name ook bij complexe zorgvragen van cliënten (Thompson 

et al, 2016). Ook in de Nederlandse context klinkt de behoefte door aan meer zorgverleners met 

een specialisme of aandachtsgebied, evenals aan meer brede zorgprofessionals (Maurits et al, 

2016). Dit heeft consequenties voor het verder ontwikkelen van de expertise en skills van 

zorgverleners en het bewuster inzetten/benutten hiervan in de organisatie. 

 

Benodigde competenties om de nieuwe rol en handelwijze goed vorm te geven 

De volgende auteurs hebben op basis van hun onderzoeken aanwijzingen gegeven voor waar 

competentieontwikkeling van zorgverleners zich op zou moeten richten, om de veranderende rol 

goed in te vullen: 

(Adra et al, 2015; Burger et al, 2009; Mueller et al, 2013; DeHart, et al, 2009; Thompson et al, 

2016; Bing Jonsson et al, 2016; Hasson & Arnetz, 2008) 

De volgende competenties worden met name genoemd: 

 

Communicatie: 

 Luisteren 

 Feedback geven 

 Keuzes bespreken 

 Klachten bespreekbaar maken 

 Relaties opbouwen in communicatie rondom dagelijkse zorgtaken 

 
Opmerkzaamheid  

 Open staan voor zorgen van cliënt, signalen oppakken 

 Emoties adresseren 

 

Onderhandelen 

 Belangen van verschillende betrokkenen verkennen en afwegen 

 Relaties en gesprekken tussen verschillende betrokkenen faciliteren 

 Besluiten nemen na afweging 

 Conflicten oplossen 

 

Flexibel tot oplossingen komen 

 Verschillende behoeften van cliënten waarnemen en er flexibel op inspelen 

 Creatief problemen oplossen 
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Samenwerken in een team 

 Werken met collega’s met verschillende (professionele) achtergronden 

 Verantwoordelijkheid nemen als teamlid 

 Hulp durven vragen 

 Collega’s ondersteunen 

 Elkaars kwaliteiten/rollen aanvullen 

 

Vakinhoudelijke kennis bezitten en inzetten 

 O.a. met betrekking tot: gezondheid, palliatieve zorg, dementie, ethiek, documenteren, ICT, 

medicijngebruik  

 

Coachen en leiding nemen 

 Coachen van collega’s 

 Zelf initiatieven nemen en invloed uitoefenen op de gang van zaken. 

 
In de genoemde competenties vinden we aansluiting met de Nederlandse context, onder andere met 

de rapportage van NIVEL, waarin competenties van zorgverleners beschreven worden (Maurits, de 

Veer & Francke, 2016). 

 
Competenties ontwikkelen: hoe?  

Het belang van competentieontwikkeling komt veelvuldig in de literatuur terug en welke 

competenties vooral verdere ontwikkeling behoeven is hiervoor weergegeven. Maar hoe kunnen 

leeractiviteiten en leerprocessen het beste vormgegeven worden om de competenties van 

zorgverleners – ten behoeve van de nieuwe rolinvulling –te ontwikkelen?  

Hier hebben we in de literatuur weinig over kunnen vinden. Veel auteurs verwijzen in algemene zin 

naar het belang van ‘meer scholing en training’. Maar onderzoek naar de effectiviteit van concrete 

leerinterventies zijn we nauwelijks tegengekomen in het literatuuronderzoek. 

In drie artikelen vinden we beschrijvingen van leerinterventies die onderzocht zijn (Van der Kooij, 

Dröes, De Lange, Ettema, Cools & Van Tilburg, 2013); Arnetz & Hasson,2007; Hasson & Arnetz, 

2008). Daar halen we de volgende factoren uit die blijken bij te dragen aan het succes van 

leerinterventies voor zorgverleners: 

 de opleidingsmaterialen, meetinstrumenten, vragenlijsten etc. om de kennis en vaardigheden 

van medewerkers te verbeteren werden op basis van eigen leerbehoeften verzameld en ingezet. 

Krachtig is een bottom-up benadering, waarbij medewerkers zelf inbreng leveren aan de 

invulling van het leertraject. 

 de investering in opleiding en ontwikkeling is direct toepasbaar en effectief voor het werk in de 

dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld door te werken met cliëntcasuïstiek. 
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 inzet van interne deskundigen (medewerkers/collega’s die een taak krijgen in het 

opleiden/kennis overdragen aan collega’s) is een krachtige vorm van opleiden, onder bepaalde 

voorwaarden.   

Die voorwaarden zijn onder andere:  

o de interne ‘opleider’ krijgt vakinhoudelijke support van een specialistenteam en heeft ruim 

toegang tot informatie over het onderwerp;  

o zij is didactisch gezien in staat om iets over te dragen aan anderen; 

o er is management support en belangstelling, heel concreet door het voorzien in tijd en het 

vrij roosteren van deelnemers voor de opleiding.  

 

In een publicatie van Vilans (Schumacher & Smittenberg, 2014) wordt naar voren gebracht dat het 

leren en ontwikkelen dat bedoeld is om een rolverandering te ondersteunen dieper zou moeten 

gaan dan het verwerven van kennis en vaardigheden. Leerprocessen gericht op een dergelijke 

rolverandering zijn van een fundamenteler niveau en dat vraagt om een diepgaander leerproces, 

aldus de auteurs. 

 

 

Nieuwe rol op verschillende niveaus 

Een laatste vraag voor het literatuuronderzoek was hoe de veranderende rol zich verhoudt tot de 

verschillende niveaus van verzorgenden/verpleegkundigen. 

We hebben hier in de wetenschappelijke literatuur vrij weinig over aangetroffen. 

Voor zover er expliciet aandacht aan besteed is in artikelen, is de belangrijkste constratering dat 

verzorgers lager opgeleid zijn dan verpleegkundigen en dat er in de bij- en nascholing ook minder 

oog is voor de verzorgers dan voor de verpleegkundigen. Engström et al (2011) beschrijven op basis 

van hun onderzoek bijvoorbeeld dat met name voor de lager opgeleiden meer aandacht voor 

competentieontwikkeling nodig is, omdat zij een mindere selfefficacy hebben dan de hoger 

opgeleiden (nurses, verpleegkundigen). Ook Hasson & Arnetz (2008) geven naar aanleiding van hun 

onderzoek aan dat het competentieniveau van laagopgeleiden vaak onder de maat is en dat meer 

aandacht voor scholing van belang is. 

Ook in een rapportage van NIVEL (Maurits, De Veer & Francke, 2016) komt naar voren dat in de 

Nederlandse context het eigen gevoel van competent voor de functie zijn onder verzorgenden over 

het algemeen minder is dan onder verpleegkundigen in verpleeghuizen. 

Welke consequenties dit precies heeft voor de invulling van de veranderende rol wordt niet 

expliciet besproken en is hooguit af te leiden uit hetgeen hiervoor besproken is over het belang van 

voldoende ontwikkelmogelijkheden om de veranderende rol met zelfvertrouwen te kunnen invullen.  
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4 Ex ante analyse 

Om de bruikbaarheid van de resultaten uit het literatuuronderzoek voor projecten van Waardigheid 

en trots in te schatten, hanteren we de volgende criteria: 

 Verwachte impact/effect 

 Verwachte uitvoerbaarheid  

 Tijdsbeslag/tijdsduur 

 Kostenneutraal 

 Benodigde hulp 

 Verwachte ‘deelbaarheid’ van bevindingen 

 

Voor de zes hoofdpunten uit de resultaatmelding (zie paragraaf: factoren, voorwaarden en 

competenties), komen we tot de onderstaande inschatting van bruikbaarheid, die we daarna kort 

zullen toelichten. 

 
 Impact Uitvoerbaar-

heid 
Tijd Kosten Hulp Deelbaarheid 

Dialoog over 
waarden en 
betekenis van het 
werk 

 
 

     

Competentie-
ontwikkeling van 
medewerkers 
 

      

Empowerment 
van medewerkers 
 
 

      

Teamontwikke-
ling/zelfsturende 
teams 
 

      

Positieve 
voorbeelden 
genereren 
 

      

Oog voor en 
benutting van 
bredere expertise 
van medewerkers 

      

 

‘Code groen’ betekent: goed bruikbaar in W&T-projecten 

‘Code oranje’ betekent: bruikbaar in W&T-projecten, maar met aandachtspunten 

‘Code rood’ betekent: af te raden voor W&T-projecten 

 

Toelichting bij de bruikbaarheid per thema: 

We lichten hieronder per thema kort de bruikbaarheid toe, met name de eventuele 

aandachtspunten. 
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Dialoog over waarden en betekenis van het werk (bijvoorbeeld in teams): 

De verwachting is dat dit een zeer bruikbaar thema is binnen de W&T-projecten. Op de website van 

W&T zijn meerdere projecten gevonden waar dit thema directe aansluiting bij heeft. Punt van 

aandacht is de begeleiding; een goed en diepgaand gesprek over onderliggende waarden en 

betekenissen komt niet zomaar van de grond en vraagt vaak gerichte begeleiding op het proces 

(bijvoorbeeld door een externe begeleider of door gebruik te maken van een op te stellen ‘richtlijn’ 

of vuistregels voor het op gang brengen van een goed gesprek). 

 

Competentieontwikkeling van medewerkers 

Op de website van W&T zijn vrij veel projecten te vinden die een duidelijke relatie hebben met de 

competentieontwikkeling van medewerkers. In die zin sluit dit thema goed aan bij lopende 

projecten. De gesignaleerde aandachtpunten richten zich op de gekozen vorm van 

competentieontwikkeling. Wanneer competentieontwikkeling vooral gerealiseerd wordt door het 

investeren in georganiseerde scholingstrajecten, dan is het mogelijk kostbaar, tijdsintensief en met 

een hoge mate van benodigde ondersteuning. De uitvoerbaarheid kan bovendien in het gedrang 

komen als er capaciteitsdruk heerst in de organisatie. Wanneer competentieontwikkeling breder 

opgevat wordt en zich vooral richt op het ‘leren in het werk zelf’, zullen de aandachtpunten zich 

beperken tot ‘hulp/begeleiding’. Naar verwachting is er hulp nodig om leermogelijkheden in het 

werk zelf meer te detecteren en te benutten. Fase 3 van het Kennisprogramma biedt hier overigens 

op zich al de mogelijkheden toe, omdat onderzoekenderwijs veel geleerd zal worden over het eigen 

werk door de onderzoeksdeelnemers. 

 

Empowerment van medewerkers 

Ook dit thema is relevant, omdat op de website van W&T blijkt dat meerdere projecten hier de 

aandacht op vestigen. Aandachtpunten zitten ook hier bij de begeleiding/hulp die in de organisatie 

(in teams) nodig is om medewerkers echt te versterken in het nemen van meer eigen invloed. En 

ook om dit vanuit de leiding duurzaam te blijven supporten. Dit proces zal derhalve een vrij lange 

doorlooptijd vragen; betrokkenen moeten met elkaar nieuwe interactiepatronen ontwikkelen en 

borgen, om dit duurzaam te realiseren. 

 

Teamontwikkeling/zelfsturende teams 

Dit thema komt minder prominent terug in de lopende projecten van W&T. 

De aandachtpunten zitten met name bij ‘zelfsturende teams’; dit is een vrij ingrijpende 

verandering van organisatievorm en zal derhalve ook meer tijd en begeleiding vragen. 
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Werken aan teamontwikkeling en teamleren is makkelijker te realiseren, waarbij hooguit (externe) 

begeleiding nodig is om teamleren/teamontwikkeling expliciet aandacht te geven in het reguliere 

teamwerk. 

 

Positieve voorbeelden genereren 

Ondanks dat het niet expliciet genoemd wordt in projecten op de W&T-website, lijkt dit thema een 

op een aan te sluiten bij de werkwijze die in het Kennisprogramma vervolgd gaat worden. In fase 3 

van het project zullen goede voorbeelden en werkzame principes boven tafel komen, in de loop van 

het actieonderzoek. Ook biedt het actieonderzoek als zodanig veel ruimte om te experimenteren 

met aspecten van de rolverandering en hier bewust succeservaringen in op te doen, waar van 

geleerd kan worden – ook door anderen.  

 

Oog voor benutting van bredere expertise van medewerkers 

Dit is een interessant thema voor de W&T-projecten, met name vanuit de gedachte dat aandacht 

voor en een beroep doen op de kwaliteiten en expertise van medewerkers bijdraagt aan hun gevoel 

van eigenwaarde en trots. Het is een thema dat naar verwachting makkelijk in projecten in te 

passen is, ongeacht het doel van het specifieke project. Met name in de actieve participatie van 

betrokkenen in het actieonderzoek kan hier bewust de aandacht op gericht worden.  

Om tot inzicht in de kwaliteiten en expertise van medewerkers te komen en is vaak wel enige 

begeleiding en stimulans nodig; zeker in contexten waar medewerkers bescheiden kunnen zijn in 

het benoemen van waar ze goed in zijn. 
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5 Discussie en conclusies 

Op basis van het literatuuronderzoek vatten we de antwoorden op de onderzoeksvragen hieronder 

kort samen. 

 

1. Hoe ziet de veranderende rol en handelwijze van zorgprofessionals in het verpleeghuis eruit, 

die waardigheid en trots van professionals als uitgangspunt heeft? 

De veranderende rol en handelwijze heeft in essentie betrekking op: het op respectvolle wijze zien 

en erkennen van de cliënt als persoon. Dit betekent een omslag van taakgerichte naar 

persoonsgerichte/geïndividualiseerde en relatiegerichte zorg voor ouderen, waarin de wensen en de 

behoeften van de individuele cliënt centraal staan. Concreet is dit uit te drukken als: ‘de oudere 

met respect behandelen, zoals je zelf behandeld zou willen worden of zoals je dat een familielid 

zou toewensen’. Meest genoemde aspect in de veranderende rol is de relationele kant: het kunnen 

opbouwen van wederkerige relaties, waarin het met name de rol van de zorgverlener is om 

verschillende betrokkenen met elkaar in gesprek te brengen om te komen tot oplossingen in de 

dagelijkse zorg die rekening houden met de belangen van verschillende betrokkenen (cliënt, 

medebewoners, familie, teamleden, etc.). Ondanks dat het belang van de rolverandering door 

zorgverleners onderkend en bevestigd wordt, blijken de volgende factoren negatief van invloed te 

zijn op het daadwerkelijk invulling geven aan deze nieuwe rol in de dagelijkse zorgpraktijk:  

negatief imago en status van het werk, hoge werkdruk en onvoldoende opleidings- en 

ontwikkelmogelijkheden. 

 

2. Welke factoren, voorwaarden en competenties zijn van belang voor de invulling van deze 

veranderende rol en handelwijze?  

Factoren en condities die in positieve zin bijdragen aan het in de praktijk invulling geven aan de 

veranderende rol en handelwijze zijn:  

 Aandacht voor de onderliggende waarden en betekenis van het werk;  

 Meer oog voor en investering in competentieontwikkeling van zorgverleners; 

 Empowerment van medewerkers; 

 Aandacht voor teamontwikkeling/-samenwerking; 

 Positieve voorbeelden zichtbaar maken en ervaren; 

 Meer beroep doen op de (bredere) expertise van zorgverleners. 

 

Competenties van zorgverleners, die van belang zijn om verder te ontwikkelen ten behoeve van de 

nieuwe rol, hebben met name betrekking op: communicatie, opmerkzaamheid, onderhandelen, 

flexibel tot oplossingen komen, samenwerken in een team, vakinhoudelijke kennis bezitten en 

inzetten, coachen en leiding nemen . 
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Bij het ontwikkelen van competenties is het van belang de zorgverleners zelf actief een rol te geven 

in het formuleren van hun leerbehoeften en het vormgeven van leerinterventies. Leren hoeft niet 

altijd het volgen van formele scholing te betekenen, maar kan op meerdere manieren (in het werk) 

plaatsvinden. 

 

3. Hoe verhoudt deze nieuwe rol zich tot de verschillende niveaus van 

verzorgenden/verpleegkundigen? 

Vooral voor de lager opgeleide groep van verzorgers in verpleeghuizen is het van belang om meer 

aandacht te besteden aan hun competentieontwikkeling, omdat hier vooralsnog vrij weinig in 

geïnvesteerd lijkt te worden, terwijl zij  zich niet altijd volledig bekwaam voelen voor het werk en 

de nieuwe rolinvulling. Maar ook onder de hoger opgeleide groep van verpleegkundigen is er 

behoefte aan meer ontwikkelmogelijkheden. Verder is er in de literatuur weinig gevonden over 

specifieke verschillen tussen de verschillende niveaus van verzorgenden/verpleegkundigen. 

 

Inhoudelijke reflectie op de bevindingen 

Wanneer we terugkijken op de bevindingen vanuit het literatuuronderzoek, is het opmerkelijk dat 

de factoren en voorwaarden die we gevonden hebben als zijnde belangrijk om de veranderende rol 

en handelwijze invulling te geven in de praktijk, duidelijk aansluiten bij de aandachtspunten zoals 

die eerder beschreven zijn in het Verkenningsdocument Waardigheid en Trots (perceel 2 ‘de trotse 

professional’). De aandachtspunten die in dit document genoemd werden hadden eveneens  

betrekking op: 

 

1. Opleiding en ontwikkeling van de zorgprofessionals; 

2. Zelfsturende teams; 

3. Meer empoweren van medewerkers; 

4. Aandacht voor de relaties in de driehoek cliënt – zorgprofessional – mantelzorger;  

5. Aandacht voor ‘meer dan een papieren visie’: een visie die in de mensen zelf zit. 

 

In die zin laat het literatuuronderzoek zien dat belangrijke thema’s die volgens het 

Kennisprogramma Waardigheid en Trots aandacht vragen binnen perceel 2 (De Trotse professional’) 

door recente inzichten in de wetenschappelijk literatuur onderschreven worden. Ook is er een 

duidelijke aansluiting te zien bij twee hoofdthema’s in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (2017), 

te weten: persoonsgerichte zorg en ondersteuning en het belang van (samen) leren en verbeteren 

van kwaliteit. 

 

In dit literatuuronderzoek hebben we de focus geheel gericht op de rolverandering van 

zorgverleners in de context van verpleeghuizen. Plaatsen we onze bevindingen in bredere zin in 
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theoretische inzichten betreffende de transformatie naar een veranderende rol en handelwijze, dan 

zijn de volgende inzichten interessant: 

 Rolveranderingen betreffen vaak een verandering van mindset, wat om diepgaande 

leerprocessen vraagt; 

 Aandacht voor ‘betekenisvol werk’ is hier een essentieel onderdeel in; 

 Verandering van mindsets is doorgaans een langdurig leerproces, dat gebaat is bij veel 

‘experimenteerruimte’ en het opdoen van positieve ervaringen; 

 Empowerment van zowel medewerkers als teams stimuleert het ervaren van eigenaarschap van 

henzelf om vorm te geven aan veranderingen en om op eigen initiatief te leren. 

We lichten deze punten nu nader toe.  

 

Roltransitie als verandering van mindset 

In de door ons geïncludeerde literatuur zien we veel nadruk op het belang van 

competentieontwikkeling van zorgverleners, om de veranderende rol bekwaam en met vertrouwen 

vorm te geven in de praktijk. Auteurs sloten hun artikel regelmatig af met de oproep dat meer 

opleiding en training nodig is voor zorgverleners. Dit wekt de suggestie dat enkel het zorgen dat 

medewerkers de nieuwe benodigde kennis en vaardigheden aanleren, teweeg brengt dat de 

rolverandering ‘als vanzelf’ plaats gaat vinden. Dat medewerkers zich competent gaan voelen in de 

nieuwe rol is weliswaar een belangrijke voorwaarde, maar er is meer nodig. Een roltransitie 

betekent vaak dat de ‘mindset’ van mensen ook echt moet veranderen. Het veranderen van mindset 

betekent een fundamentele verandering van de overtuigingen, assumpties en betekenissen die 

richting geven aan het handelen, zowel van het individu als van het collectief waar men deel van 

uitmaakt (Simons, 2013; Boonstra, 2004). Er wordt in de veranderliteratuur ook wel gesproken over 

‘transformatief  leren’ (Illeris, 2004); dit leren reikt verder dan het opdoen van nieuwe kennis en 

vaardigheden, het heeft betrekking op de persoonlijke identiteit die de medewerker in de loop der 

jaren ontwikkeld heeft. Dit is tevens een reden waarom rolveranderingen vaak zo moeizaam 

plaatsvinden: de persoonlijke identiteit staat op het spel (Illeris, 2004) en dit kan medewerkers in 

de weg staan om de rolverandering daadwerkelijk te ‘omarmen’ en te integreren in het dagelijkse 

handelen (‘ik heb het altijd anders gedaan en dat was toch ook goed…?’).  

Transformatief leren betreft derhalve een dieper niveau van leren, waarbij het vooral van belang is 

dat betrokkenen intensief met elkaar het gesprek aangaan over de gedeelde (en vaak 

onuitgesproken) waarden, opvattingen en betekenissen, die uiteindelijk concreet tot uiting komen 

in de wijze waarop men het werk uitvoert en de wijze waarop men daarbij interacties met anderen 

aangaat . Dit wordt ook wel derde orde leren of deutero-leren genoemd (Boonstra, 2004; Schön, 

1983). Overigens sluit het voorgaande aan bij de bevinding in het literatuuronderzoek dat de 

rolverandering een waarden-gedreven verandering betreft, waarbij de oproep werd gedaan door 

betreffende auteurs om het gesprek met alle betrokkenen aan te gaan over de waarden en 

betekenisgeving ten aanzien van het werk. 
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Betekenisvol werk 

In het literatuuronderzoek blijkt de betekenis van het werk en/of betekenisvol werk voor 

individuele medewerkers en betekenisgeving en gedeelde waarden voor teams een belangrijk 

verbindend element in de dagelijkse zorgpraktijk (Rehnsfeldt, et al., 2014). Het is daarom 

belangrijk dat men binnen zorgteams de waarden die men erop na houdt ten aanzien van 

zorgverlening, waardigheid, compassie, empathie, privacy, zelfbepaling etc. van de bewoner 

bespreekbaar maakt en dat deze gedeeld worden (DeHart, Webb & Cornman, 2009) . Feedback op 

de wijze waarop de individuele medewerker het verschil maakt voor de bewoners en familieleden is 

belangrijk omdat medewerkers dan ervaren dat zij betekenisvol werk hebben (Kahn, 1990), wat de 

verbinding met het team en de organisatie (doelen) versterkt (Spreitzer, 1995). Diverse studies 

hebben aangetoond dat betekenisvol werk gerelateerd is aan positieve uitkomsten voor zowel het 

individu als de organisatie zoals; organisatie prestaties (Neck & Milliman, 1994), het effectief 

managen van verandering, organisatie commitment en bevlogenheid van medewerkers (Holbeche & 

Springett, 2004; Milliman et al., 2003). Interventies gericht op het verbinden vanuit waarden en 

betekenisgeving kunnen daarmee zowel een veranderproces ondersteunen, als de bevlogenheid, 

betrokkenheid en prestaties van zorgprofessionals vergroten. Wanneer men vertrekt vanuit de 

gedeelde waarden en betekenis, zullen de hiervoor genoemde aspecten bijdragen aan waardige zorg 

voor de bewoners.  

 

Leren door doen: ‘experimenteerruimte’ en positieve ervaringen opdoen 

Dat een verandering van rol een diepgaand leerproces betreft is hiervoor beschreven. Dat impliceert 

dat er tijd nodig is om de nieuwe manier van denken en doen echt te laten ‘inslijpen’. Leren vindt 

daartoe niet alleen op gezette tijden plaats wanneer er bewust een ‘leerinterventie’ georganiseerd 

wordt, maar betreft vooral heel veel oefenen en zelf ervaren in de praktijk (Simons, 2013). Vanuit 

veranderkundige literatuur wordt benadrukt dat het belangrijk is dat mensen de gelegenheid krijgen 

nieuw gedrag te ontwikkelen, het uit te proberen, erop te reflecteren en het gedrag daarop weer 

verder aan te passen (Boonstra, 2004; Schön, 1983); niet alleen individueel, maar ook als collectief 

(onder andere: samen met collega’s en de leidinggevende in het team). Ervaren wat er al wél goed 

gaat is hierbij een krachtig element om nieuw gedrag vast te blijven houden. Het maakt zichtbaar 

dat er al voorbeelden zijn van ‘dat we dit al kunnen’. Wanneer deze voorbeelden positieve 

opbrengsten laten zien (bijvoorbeeld: een tevreden cliënt, een compliment van een naaste, o.i.d.) 

motiveert dit medewerkers om het nieuwe gedrag te blijven toepassen en volgende 

‘succeservaringen’ te willen genereren.  

In de literatuur wordt dit omschreven als de ‘waarderende benadering’ (appreciative 

inquiry, Cooperrider & Srivastva, 1987). Deze benadering lijkt heel passend bij de projecten in het 

kader van ‘Waardigheid en Trots’, omdat het versterkt dat mensen met elkaar bewust stilstaan bij 

wat er al goed gaat en waar men trots op is. Dat fase 3 van het Kennisprogramma opgezet wordt als 
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actieonderzoek, is eveneens aansluitend bij het voorgaande: deze fase wordt ingericht als een vorm 

van ‘veranderen-leren-onderzoeken’, wat in lijn ligt met de hiervoor beschreven gedachte dat een 

diepgaand leerproces vooral vorm kan krijgen door ruimte te creëren om te experimenteren met 

nieuw gedrag. Dit wordt ondersteund door onderzoek, dat inzichtelijk maakt wat meer en minder 

effectief blijkt te zijn, zodat hiervan geleerd kan worden. Het onderzoeksproces is op die manier 

tegelijkertijd een actief leerproces voor de betrokkenen in het onderzoek (Guba & Lincoln, 1989). 

 

Eigenaarschap en verantwoordelijkheid door medewerkers en in team  

In het literatuuronderzoek blijkt empowerment van medewerkers en teams als belangrijk punt naar 

voren te komen om de rolverandering daadwerkelijk invulling te geven in de dagelijkse praktijk. 

Ook vanuit de organisatie-/veranderkunde blijkt dit een herkenbaar punt: wanneer medewerkers 

versterkt worden en ruimte krijgen om zelf meer een ‘beïnvloeder van omstandigheden’ te zijn, 

brengt hen dat eerder in de actiestand en stimuleert het bovendien om voortdurend te leren van 

het eigen handelen (Pfeffer & Sutton, 2002). Wanneer iemand zich daadwerkelijk zelf 

verantwoordelijk voelt voor zijn handelen (en zich bijvoorbeeld niet kan verschuilen achter ‘dit heb 

ik ook niet zo bedacht, het staat in het protocol, zo is dit nu eenmaal afgesproken’) dan kijkt hij 

ook kritischer naar de consequenties van zijn eigen handelen en zal hij zich eerder afvragen: heb ik 

dit goed gedaan? (Pfeffer & Sutton, 2002), wat bevorderend is voor zelfreflectie. Dit geldt zowel 

voor individuen als voor teams die meer eigen verantwoordelijkheid krijgen (Derksen, 2016).   

Voor het effectief en lerend samenwerken in teams is het overigens van belang dat teamleden 

weten wie welke expertise te bieden heeft en hoe men daar als team maximaal gebruik van kan 

maken (Derksen, 2016). Het belang van meer zicht op en benutting van de expertise van 

zorgverleners kwam ook in ons literatuuronderzoek naar voren. Hier lijkt in verpleeghuizen nog de 

nodige winst in te behalen. Oog voor de kwaliteiten van medewerkers en voor de verdere 

ontwikkeling daarvan lijkt een belangrijk aangrijpingspunt te zijn om het gevoel van eigen 

competentie en trots onder zorgverleners te versterken; een belangrijke voorwaarde om de 

veranderende rol met elan vorm te geven in de praktijk. 

 

Methodologische kanttekeningen bij het literatuuronderzoek 

Het literatuuronderzoek heeft ons inziens interessante bevindingen opgeleverd, die relevant zijn 

voor de projecten binnen het Kennisprogramma Waardigheid en Trots. We plaatsen echter de 

volgende methodologische kanttekeningen bij ons literatuuronderzoek: 

 De beschikbare tijd voor het literatuuronderzoek was beperkt, waardoor we gekozen hebben 

voor een sterk ingeperkte focus en zoektermen (zie zoekprotocol). Literatuur die niet specifiek 

over verpleeghuizen ging hebben we uitgesloten, waardoor we mogelijk onderzoeken gemist 

hebben die vanuit een aanpalende context wel relevant hadden kunnen zijn voor ons vraagstuk.  

 Het is ons opgevallen dat er (rondom ons thema/zoektermen, zie zoekprotocol) weinig 

artikelen te vinden waren die specifiek over de verpleeghuissector gingen. En daar waar ze wel 
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gebaseerd waren op onderzoek in verpleeghuizen, betrof het ook vaak onderzoek dat 

uiteindelijk niet relevant bleek voor onze vraagstelling (bijvoorbeeld: hoe zijn valincidenten 

onder bewoners te voorkomen, of hoe om te gaan met incontinentieproblemen, etc.). Daardoor 

is een groot deel van de aanvankelijk geselecteerde artikelen uiteindelijk afgevallen.  

 In de loop van het onderzoek hebben we de zoekterm ‘meaningful work’ toegevoegd, omdat dit 

een belangrijk aspect leek te zijn in het kader van ‘met trots de veranderende rol invullen’. Dit 

heeft relevante aanvullende literatuur opgeleverd. Dit gold ook voor de sneeuwbalmethode 

waarmee me doorgezocht hebben naar publicaties die vanuit de bestudeerde artikelen 

interessante verrijkende inzichten leken te bieden rondom een bepaald thema (bijvoorbeeld: 

empowerment van medewerkers en teams). 

 Opvallend in met name de kwantitatieve onderzoeken was dat de resultaten en conclusies in de 

meeste gevallen gebaseerd zijn op zelfpercepties van de onderzochte doelgroepen. We zijn 

nauwelijks interventiestudies tegengekomen. Onderzoeken waarin ‘harde’ effecten of 

opbrengsten gemeten worden, zijn we nauwelijks tegengekomen, waardoor het 

literatuuronderzoek weinig zicht heeft gegeven op de mate waarin bepaalde 

factoren/interventies of voorwaarden daadwerkelijk verbeteringen of opbrengsten genereren.  

 Het werken met de MMAT-methodiek hebben we als behulpzaam ervaren, omdat we hier een 

concrete en duidelijke ‘meetlat’ mee in handen hadden om artikelen op methodologische 

kwaliteit vrij objectief te beoordelen. Vaak bleek de MMAT-score overeen te komen met het 

meer ‘subjectieve gevoel’ over de methodologische kwaliteit van een artikel. Om artikelen 

mee te nemen in het literatuuronderzoek hebben we als richtlijn gehanteerd dat de MMAT-

score hoger dan 50% moest zijn. Kritisch punt is wel dat sommige artikelen (wellicht door de 

wijze waarop ze geschreven zijn en bepaalde zaken onderbelicht laten) een minder hoge 

MMAT-score hebben, terwijl ze inhoudelijk gezien relevante inzichten rondom het thema 

aanreiken. Met name in de kwalitatieve onderzoeken bleek bijvoorbeeld nogal eens dat de 

rol/invloed van onderzoeker minimaal besproken werd of dat de participantenselectie 

duidelijker beschreven had kunnen worden, waardoor de MMAT-score gelijk 25% lager uitviel. 

‘Grijze literatuur’ hebben we geen MMAT-score gegeven, omdat dit over het algemeen geen 

wetenschappelijke publicaties betreft. 

 Tenslotte: de onderzoeksmethode van (internationaal wetenschappelijk) literatuuronderzoek is 

naar onze mening niet zo geschikt gebleken om antwoord te geven op de derde 

onderzoeksvraag, die betrekking heeft op de niveauverschillen in verpleeghuizen. Publicaties 

die we meegenomen hebben in het onderzoek betroffen een variatie aan geografische 

contexten: Engeland, Scandinavië, VS etc. en het is moeilijk om vanuit dergelijke publicaties 

goed zicht te krijgen op hoe de daar gehanteerde functieniveaus zich verhouden tot de 

Nederlandse context.  
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7 Bijlage I. MMAT scores 

 

De MMAT-scores van de geïncludeerde artikelen staan genoteerd in het Excell-overzicht, dat we – 

gezien de omvang en opmaak van het document - separaat met deze rapportage meesturen.  
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