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Inleiding
Deskundigheid professionals
Binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen is door deelnemende zorgorganisaties
binnen de themagroep Deskundigheidprofessionals
op verschillende manieren gewerkt aan het bevorderen van de deskundigheid van hun professionals.
Als lerende organisaties zijn zij aan de slag gegaan
met een zoektocht naar de manier van leren die het
beste past bij hun medewerkers en de uitdagingen
waar hun organisaties voor staan. Het zoeken naar
nieuwe wegen en nieuwe manieren van leren is
belangrijk om de toekomst van de langdurige zorg
veilig te stellen. Want ook dan is er behoefte aan
voldoende gemotiveerde en capabele medewerkers die persoonsgerichte zorg aan ouderen willen
geven.
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg heeft de
uitdagende ondertitel ‘samen leren en verbeteren’
gekregen. Achter deze vier woorden schuilt namelijk een totaal andere kijk op kwaliteit en leren.
Kwaliteit is niet langer terug te vinden in cijfers of
afvinklijstjes. Leren is niet een eenmalige optelsom van routine en vaktechnische kennis. Waar
we naar streven is een voortdurend, dynamisch
proces van leren en ontwikkelen om persoonsgerichte zorg en ondersteuning te verbeteren.
Dit proces vindt bovenal plaats in de praktijk van
alledag. Het vraagt van zorgorganisaties om na te
denken over nieuwe vormen van leren en deskundigheidsbevordering.

Leren en ontwikkelen krijgen in zorgorganisaties
op verschillende manieren vorm. Waar de één kiest
voor teamleren en groepsgewijze scholing, kiest
een andere organisatie voor persoonlijke ontwikkeling en training on the job. Het combineren van
verschillende groepen leerlingen en lerende medewerkers gebeurt naast individuele leertrajecten
en ontwikkeltrajecten van nieuwe zorgconcepten
samen met mantelzorgers. Ervaringsleren, werkplek
leren, teamontwikkeling, werkbezoeken, stages,
collegiale consultatie, het zijn allemaal manieren
om professionals beter voor te bereiden op de
zorgvragen van nu en van de toekomst. In deze
publicatie nemen we u mee in een aantal uiteenlopende voorbeelden die samen een palet van leermogelijkheden vormen. Elk voorbeeld sluit af met
geleerde lessen van de betreffende zorgorganisatie
als handvat voor uw eigen organisatie.

Intrinsieke motivatie en passende leeromgeving
Ondanks de verschillen tussen de beschreven leermogelijkheden, geldt voor alle zorgorganisaties dat
ze aansluiten bij de intrinsieke motivatie van medewerkers om te leren en te verbeteren. Bestuurder
Hans van Amstel van WarmThuis spreekt zelfs van
“de magie, die de medewerkers zelf in stand houden”. Wanneer de medewerkers als ambassadeur
van het gedachtengoed van WarmThuis, de benadering en de aanpak, aan anderen uitleggen wat ze
doen, geeft dat niet alleen voldoening, maar ook
verdieping en uitdaging aan hun werk. Bartiméus
laat zien dat door ervaringslessen de bewustwording
op gang komt over de belevingswereld van cliënten.
Deze bewustwording zorgt voor motivatie bij de
medewerkers om te leren hoe zij aan kunnen sluiten
op de mogelijkheden en wensen van de cliënten. De
persoonlijke ervaring zorgt ervoor dat het geleerde
ook beklijft. Leren daagt uit om vanuit andere perspectieven naar het eigen handelen te kijken. Een
goede leeromgeving werkt stimulerend.
Eigenaarschap van de zorg en ruimte voor het eigen
leerproces, een veilig klimaat waarin vertrouwen
wordt ervaren en fouten maken mag en natuurlijk
successen worden gevierd, zijn elementen voor een
effectieve leeromgeving. Cardia vertelt hoe er stappen zijn gezet om de organisatie daarop in te richten.
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Praktijk en leren horen bij elkaar
Door cliëntvragen als vertrekpunt te nemen voor
leren en opleiden, worden leersituaties concreet
en realistisch. Ruitersbos brengt dit in de praktijk
met het werkplekleren. Kennisdelen over dementie gebeurt gewoon op de werkplek en kan meteen in de praktijk worden gebracht. Dat vertaalt
zich nu al naar meer rust en minder onbegrepen
gedrag bij bewoners. Door te kijken wat dit betekent voor de taakuitvoering van zorgverleners,
leren zij reflecteren op hun eigen handelen en
de effectiviteit van werkpatronen en methoden.
Met praktijkvoorbeelden worden zorgverleners
uitgedaagd om aan te geven wat zij nodig hebben om hun werk beter te kunnen doen. Voor de
één is dat een goed voorbeeld, voor de ander een
persoonlijk gesprek, en voor weer een ander een
instructie of feedback van collega’s. Traditionele
training is dan het laatste alternatief. Door op die
manier leren en ontwikkelen te positioneren, gaat
het vooral om aanvullen, verrijken en aansluiten
bij talenten van mensen.
Leren doe je samen
Zorggroep Almere pakt het leren op met iedereen die in de leefomgeving van de bewoner van
belang is. Dat zijn niet alleen de medewerkers,
maar ook de mantelzorgers en vrijwilligers. Een
gezamenlijk leerproces zorgt ervoor dat je elkaar beter leert kennen, begrijpen, dezelfde taal
gaat spreken en elkaar veel beter weet te vinden.
Zonnehuisgroep Amstelland heeft samen met
Hogeschool Inholland een leer- en innovatienetwerk opgezet. Zo halen zij het onderwijs binnen
in de zorgorganisatie. Dit leidt tot een effectieve
kruisbestuiving tussen theorie en praktijk waar-

in studenten en medewerkers van elkaar leren en
samen ontwikkelen.
Leren is nooit af
Dé ideale manier van leren bestaat niet, die is afhankelijk van zaken als de doelgroep, de leerdoelen,
de cliëntgroepen, de situatie van de organisatie, de
lokale inbedding en ga zo maar door. Dat zijn zaken
die voortdurend aan verandering onderhevig zijn.
Permanente ontwikkelingen vragen om permanent
leren en permanente scholing. Het is nooit ‘af’. Dat
onderkennen en de bereidheid en mogelijkheden
om een leer- en ontwikkelcultuur te verankeren
binnen de zorgorganisatie, is de uitdaging. Zorg
dragen voor een open, lerende cultuur is een voorwaarde om mensen zo optimaal mogelijk en met
plezier te laten presteren. Dat is niet alleen fijn voor
de medewerkers en de organisatie, maar daar plukt
ook de bewoner de vruchten van.

Binnen het kennisprogramma van Waardigheid en
trots is ook veel aandacht besteed aan het thema
deskundigheidsbevordering van de professional.
Lees meer over het Kennisprogramma

Deze publicatie biedt voorbeelden van organisaties
die de afgelopen jaren hebben meegewerkt aan
Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen
en in dit traject met leren bezig zijn geweest. Deze
voorbeelden zijn zeker niet compleet en uitputtend,
maar inspirerend en hopelijk stimulerend om ook
in uw organisatie met leren aan de slag te blijven.
Want als een ding zeker is, is het wel dat leren een
constant proces is dat om voortdurende aandacht
en aanpassing vraagt. Een mens (en ook een organisatie) is nooit uitgeleerd!
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Visie op medezeggenschap

Medewerkers én stagiaires verbeteren
de zorg bij Zonnehuisgroep Amstelland

‘Hart voor kwaliteit van leven’ is de naam van het
strategisch plan voor kwaliteit van leven voor
cliënten van Zonnehuisgroep Amstelland. Met
als belangrijke speerpunten: Kennis en Kwaliteit
en Lerende Teams. Zonnehuisgroep Amstelland
wil de kwaliteit van leven voor haar cliënten en
zijn/haar netwerk verbeteren door een lerende
organisatie te zijn. Meer concreet is het leren bij
kleinschalig wonen vorm en inhoud gegeven op
een manier waarmee de zorg voor cliënten en
de deskundigheid van medewerkers gebaat zijn.
Amstelland implementeert daarvoor het Leer- en
InnovatieNetwerk (LIN).
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Leer- en InnovatieNetwerk
(LIN)

Binnen het LIN lopen eerstejaars HBO-V studenten vijf weken en de ‘anderejaars’ 20 weken
stage op woningen voor mensen met dementie.
Zij leren door uitvoering in de praktijk en dragen
tegelijkertijd door onderzoeksprojecten, klinische
lessen en vragen, kennis over aan verzorgenden.
Het LIN is gericht op deskundigheidsbevordering
over dementiezorg van zowel de studenten als de
medewerkers. HBO-V studenten wisselen actuele kennis uit met verzorgenden. Samen voeren
zij concrete verbeterprojecten uit, gericht op het
toepassen van de levensverhalen van cliënten in
dagelijkse cliëntgerichte zorg. Ook benoemen zij
samen, via observaties met behulp van ‘dementia
care mapping’, wat mensen die dat vanuit hun
dementie niet meer zelf kunnen vertellen aangenaam of onaangenaam vinden. Die reacties van
cliënten zijn vervolgens het uitgangspunt om hen
cliëntgerichter te benaderen.

Het gaat, in samenhang met het leren in het primaire proces van de praktijkinstelling, om bijdragen aan verbeterdoelen en kennisontwikkeling. Op
basis van praktijkervaringen worden door verpleegkundigen, verzorgenden, docenten en studenten,
met ondersteuning van een lector, leer- en onderzoeksvragen gedestilleerd en gedefinieerd. Daartoe werkt Zonnehuisgroep Amstelland 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 hoger plan te tillen. 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; HBO-V’ers maken kennis met
de ouderenzorg en leren deze sector kennen als
toekomstig werkveld.
• Met het LIN wordt deskundigheidsbevordering
beoogd van medewerkers en HBO-V 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.
LIN in de praktijk bij locatie Westwijk
De locatie Westwijk van Zonnehuisgroep Amstelland wil innoveren en werkt daarvoor met veel

stagiaires en een lecturer practitioner van Hogeschool Inholland. Jeroen Verlaat, afdelingshoofd
van Westwijk: “We creëren een lerende organisatie.
Naast dat dit goed is voor medewerkers en cliënten
is dit ook goed voor onze naam. We verbeteren de
zorg.” Iedereen is op de hoogte van het LIN. Tijdens
sollicitaties let Zonnehuisgroep Amstelland er bijvoorbeeld ook op dat de sollicitanten het initiatief
steunen.
De organisatie zat in 2016 in een financiële dip. Ze
besloot dat er gekort moest worden op ondersteunende diensten en personeel. Als gevolg daarop
wilden ze met meer stagiaires gaan werken. Dat
ging in het begin moeizaam. Stagiaires kwamen
meer halen dan brengen. Er was niet veel sprake
van onderzoek, wat wel werd verwacht en nodig
was om de zorg te verbeteren. Ook duurde het
zetten van nieuwe stappen veel te lang. “Je moest
overal toestemming voor vragen aan de persoon
boven jou.” Dus trok het personeel zelf de stoute schoenen aan. Ze maakten een rooster en een
planning voor medewerkers en stagiaires. Dat was
een succes. Zo waren ze beiden meer op elkaar
afgestemd.
Stagiaires helpen elkaar ook onderling. “We starten
twee keer per jaar met 28 leerlingen. De vierdejaars
ondersteunen de eerstejaars. Zowel de stagiaires
als de medewerkers krijgen meer training. Sámen
doen ze onderzoek en geven ze presentaties. De
stagiaires halen én brengen zo iets.” Ook is Zonnehuisgroep Amstelland gestart met projectgroepen.
Per groep wordt gekeken wat de studenten willen
leren en wat hun leerdoelen zijn. “Maar dit loopt
nog matig”, aldus Verlaat.
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Spel á la Triviant
Wat goed werkt volgens Verlaat, is om een bijeenkomst te organiseren met zowel de stagiaires die
bijna klaar zijn met de stage en de nieuwe groep
stagiaires. “Zorg dat de kennis en ervaringen overgedragen worden naar de nieuwe groep.” Ze zochten ook naar een manier om nieuwe stagiaires de
bewoners snel te leren kennen. Hiervoor bedachten ze een spel, á la Triviant (het belevingsgerichte
zorgspel). Een spel met vragen over de bewoners,
zoals: wie heeft er in het buitenland gewoond? De
stagiaires spelen dit spel samen met de medewerkers. Voor sommige zorgmedewerkers was dit best
confronterend, omdat bleek dat ze de bewoners
niet zo goed kenden. Voor de stagiaires die bijna
klaar zijn met hun stage is dit een goede manier om
af te sluiten en de nieuwe stagiaires komen in een
warm bad.
Lecturer practitioner
De lecturer practitioner is docent aan de Hogeschool en brengt iedere week een volle dag door op
de werkplek bij de zorgorganisatie. Hiermee streeft
de opleiding Verpleegkunde ook de professionalisering van de docent na en de mogelijkheid om actuele zorgvragen en casuïstiek naar het onderwijs te
brengen. Een ander voordeel is dat de docent zorgt
voor begeleiding op de werkplek. Dit draagt ook bij
aan professionalisering van medewerkers van de
deelnemende organisaties.
Soms vindt Verlaat het samenwerken met de lecturer practitioner lastig.

“Zij wil sneller dan ik en het team. Mensen moeten
hier leren leren en de ruimte voelen om met ideeën
te komen. Dat zijn ze niet gewend. Ze zijn niet
gewend onderzoek te doen. Ze worden daarentegen wel geholpen door stagiaires die kritisch
meekijken.”

Het grootste struikelblok voor LIN is kleinschalig
wonen. “Op grotere plekken heb je meer overzicht en is het makkelijker om elkaar op te zoeken.
Kleinschalig wonen is vaak achter de voordeur en
op de kamer van de cliënt. Het leerklimaat is een
uitdaging.” Er gaat veel tijd inzitten, meent Verlaat.
“Je moet stagiaires blijven meenemen en blijven
prikkelen. Ook is vaak overleg met de praktijkbegeleider nodig.”

Ervaringen van cliënten en familie
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 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 HBO-V’ers

zijn ook beschikbaar als vakantiekracht. Stagiaires
gaan ook mee met bewonersvakanties en daar
gebeuren hele mooie dingen. De bewoners hebben
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.
Daar hebben we echt het effect van de LIN-stage
gezien: Studenten die het kunnen, die het doen en
van toegevoegde waarde zijn voor de bewoner.”
Ervaringen van studenten en medewerkers
Stagiaires vinden het prettig om stage te lopen bij
Zonnehuisgroep Amstelland, omdat ze beschouwd
worden als een collega en niet als leerling. Ze mogen ideeën inbrengen en uitvoeren. Professionals
zijn nieuwsgieriger geworden en stellen meer vragen. De werkvormen zijn niet alleen geschikt voor
de HBO-V’ers maar ook voor zittende medewerkers. HBO-V’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 hoog-complexe 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”.
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MENUKAART

Werkvormen Leerinnovatienetwerk (LIN)
Voorgerecht

Hoofdgerecht

Bijgerecht

• Collage
gedeelde waarden, creativiteit,
uiten in beelden
• Verpleeghuis Utopia
fantasie, denken in mogelijkheden
• Stille wanddiscussie
uitwisselen, gelijke inbreng

• Klinische les +
creatieve werkvormen, leren van
elkaar
• Redeneerhulp in de zorg voor ouderen
zorgvrager helemaal in kaart,
multidisciplinair
• Reflection before, in & after action
beredeneerde acties, leren van fouten

• 360° feedback formulier
bewoner/familie, collega’s,
vinger aan de pols
• SMART- doelen
acties die werken
• Intervisie
open, ondersteunen, leren

De neusjes van de zalm
dezelfde kant op

klinisch redeneren
Waarom doe je het ook weer zo?

Hoofdgerecht
Daghap

Om uit te proberen, doe eens gek
• Belevingsgerichte zorgspel
bewoners leren kennen,
teamwork
• Omdraaidag
studenten doen de zorg,
medewerkers boventallig
• Levensboekavond
met familie, bewoners leren
kennen

kwaliteit van zorg
Kan het ook anders?

• Projectuurtje
kritisch kijken, kort traject
• 5x waarom
tot de bodem, LEAN
• Evidence based practice
praktijkkennis, cliëntperspectief,
wetenschappelijk bewijs

Noodzakelijk om de andere maaltijden te doen smaken en vult goed

Nagerecht

Evalueren: smaakte het, of passen
we het recept aan?
• Meetinstrumenten teamleren/
leerklimaat
teamwork, open, doelen
• Meetinstrument kwaliteit
van leven
bij dementie, Qualidem
• Stoplicht - methode
stoppen, versterken,
uitproberen
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Geleerde lessen Zonnehuisgroep Amstelland
➜ Haal de opleidingswereld naar binnen: stagiairs,
de school, de docenten, de lecturer practicioner.
Zorg voor contacten met de diverse opleidingen
op MBO- en HBO-niveau in de buurt.
➜ Stagiairs begeleiden kost tijd, maar het levert
ook veel op.
➜ Betrek medewerkers bij de inzet van stagiairs,
ook bij praktische zaken als roosters, begeleiding
enzovoorts. Zij moeten het in de praktijk samen
met de praktijkbegeleider doen en weten het
beste hoe de inzet en begeleiding van stagiairs
kan worden ingepast.
➜ Zorg voor uitwisseling en overdracht tussen
ervaren en nieuwe stagiairs.

Meer weten
• Lees meer over de opbrengsten van het verbetertraject van Zonnehuisgroep Amstelland
• Bekijk de presentatie van Jeroen Verlaat over LIN
• Lees het verslag Kennisnetwerk Dementie:
praktijk is vertrekpunt, wetenschap vult aan
• Lees meer over onderzoek in de verpleeghuiszorg in het dossier Leren en verbeteren van
kwaliteit
• Lees ook het artikel In een LIN verbeteren
studenten en medewerkers samen de zorg
• Lees ook het artikel Studenten en verpleegkundigen inspireren elkaar in LIN op de site van
Inholland

Contactpersoon
Robbert Gobbens
robbert.gobbens@inholland.nl

➜ Laat een docent op de werkplek lesgeven; dat is
ook nuttig voor professionalisering van de medewerkers.
➜ 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.
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Samen leren centraal bij Zorggroep Almere
Visie op medezeggenschap

Zorggroep Almere wil passende zorg en aandacht
geven aan cliënten door te realiseren wat er voor
hem of haar nog toe doet in de laatste fase van
zijn/haar leven. Het verbeterplan dat de organisatie opstelde in het kader van deelname aan
Waardigheid en trots beoogde om mantelzorgers,
medewerkers en vrijwilligers, die samen optrekken als ondersteunend systeem voor de cliënt, te
ondersteunen in het samen zorgen. Zorggroep Almere ontwikkelde gaandeweg een visie op samen
leren. Bij aanvang werd geëxperimenteerd met
het ophalen van gemeenschappelijke leervragen door bijvoorbeeld het voeren van mini-

dialogen door supportverpleegkundigen. Verder in
het proces werd aangesloten bij bestaande initiatieven om samen te leren. Samen leren wordt door
cliënten en familie geassocieerd met samen doen.
Zorgmedewerkers leren veel tijdens gezamenlijke
bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld familieavonden
en workshops, omdat ze dan meer tijd doorbrengen met familie en cliënten, en ook op een andere
manier. Er wordt grote waarde gehecht aan de inbreng van alle betrokkenen. Daarnaast worden de
verschillende groepen uitgenodigd om hun waardering van de zorg uit te spreken zodat samen nog
betere zorg kan worden geleverd.
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Samen leren

familieleden vertelden, leerde ik bewoners beter
kennen. Heel waardevol.”
Coördinerend verpleegkundige Berna noemt een
ander voorbeeld: “We betrokken een tijdje geleden
de familie bij de fysieke zorg rond een comapatiënt. Zij als dierbaren kunnen die extra touch geven
die wij als professionals niet in huis hebben. We
leerden hen hoe ze hun familielid op de douchebrancard op de kamer konden douchen. En hoe ze
in de snoezelbadruimte de badbrancard konden
bedienen. Dat was geweldig mooi, die samenwerking.” Zowel Marja als Berna zien hun ervaring als
een verrijking van de zorg, maar ook van hun eigen
rol daarin.

Irene van Kooij is teammanager zorg van locatie
Zephyr van Zorggroep Almere. “Vroeger droeg de
familie hun dierbare als het ware aan ons over. Nu
doen we het steeds meer samen. We hebben de
afgelopen drie jaar behoorlijk ingezet op ‘samen
leren’. In projecten als Music & Memory, Samen
koken en Leefmilieus zaten vrijwilligers, medewerkers en familieleden bij elkaar.” Vervolgens
wordt samen met deze verschillende groepen
bekeken wat het heeft opgeleverd en hoe men
samen verder gaat.
Ervaring als verrijking van de zorg
Vrijwilliger Marja herinnert zich een workshop waar
ze samen met bewoners, familie en medewerkers
gevulde eieren ging maken. Door samen iets te
doen, leerde ze meer over het leven en de achtergrond van de cliënten: “Je hoort nog eens wat,
bepaalde dingen wist ik helemaal niet. Door wat

Open staan
Francis Kastermans, teammanager zorg van locatie Polderburen, meent dat het wij/zij-gevoel dat
vroeger de professionals van de familie scheidde
verleden tijd is. “We hebben één doel: het welzijn
van onze bewoners.” Ze noemt een voorbeeld:
“Vroeger verzorgden onze psychologen trainingen
rond gedragsproblemen voor de medewerkers.
Dan nodigden we de familie niet uit. We hadden
koudwatervrees, het ging tenslotte over het gedrag
van hun dierbaren. Na het samen leren in verschillende trainingen willen we ook samen gaan leren in
de training rond onbegrepen gedrag. Een gevoelig
onderwerp dat zowel de familie als de zorg raakt.”
Ze vervolgt: “Zo’n zes, zeven jaar geleden zag ik
met angst en beven de familie-avonden tegemoet.
Nu staan we veel dichter bij elkaar. We staan open
om te leren van wat de familie inbrengt en ervaren dat eerder als een tip dan als kritiek.” Johan,
wiens moeder op locatie Zephyr woont, beaamt dit:

“Zephyr staat open, je mag meedenken als familie.
Dat is een kans. Je overlegt meer met de medewerkers, bent meer onderdeel van het geheel. Maar: je
moet er wel voor open staan. Het is een wisselwerking.” Voor professionals is het belangrijk om open
te staan voor opmerkingen van anderen en dit niet
gelijk als kritiek ervaren. Hierdoor kunnen de medewerkers en de familie meer van elkaar leren en
neemt de samenwerking toe.
Beter op elkaar ingespeeld
Johan stelt vast dat het meer gezamenlijk zorgen
al resultaten oplevert: “Als familie en medewerkers
raken we steeds beter op elkaar ingespeeld. Er is
vertrouwen over en weer. De zorgmedewerkers
hebben aan een half woord genoeg. Als ik aangeef
dat ik dan-en-dan mijn moeder wil ophalen, hoef
ik niks meer te zeggen. De tas staat ingepakt klaar,
de andere rolstoel ook. Ik kan haar zó meenemen.
Vroeger liep ik regelmatig hier binnen om iets te
controleren, echt. Nu is het meer samenwerken.”
CR-voorzitter Rob vindt dat de bewustwording rond
‘samen zorgen en samen leren’ heeft geleid tot een
cultuur waarbinnen familie en medewerkers elkaar
gemakkelijker spreken over zaken waar men tegenaan loopt. Jan beaamt dat. Hij woont al veertien jaar op Polderburen en heeft door de nieuwe
dynamiek meer invloed dan vroeger, als bewoner/
CR-lid. Zijn vrouw Brechtje meet de waarde van het
‘samen zorgen en samen leren’ af aan de stemming
van Jan, die al de hele middag positiviteit uitstraalt
en verwoordt. Brechtje: “En dan zie ik dat het goed
gaat. Hij is hier ontzettend tevreden.”
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Het leren vasthouden en delen
Op de poster Zorgen en leren doe je samen deelt
Zorggroep Almere de geleerde lessen over: Waarom samen leren? Waarom niet of soms? Daarnaast
wordt een overzicht gegeven van: Wat heb je er
voor nodig en wat is de winst voor bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers.

Door het raadplegen van deze poster worden zowel
de medewerkers als de familie er aan herinnerd hoe
ze samen kunnen leren. Ook is deze poster voor
andere zorgorganisaties een leerzaam document om
het samen leren aan te moedigen.
Contactpersoon
Laura Hulsbosch
lhulsbosch@zorggroep-almere.nl

Meer weten
• Lees meer over de opbrengsten van het verbetertraject van Zorggroep Almere
• Lees ook het artikel Zorggroep Almere: samen
leren centraal: “We weten elkaar beter te vinden”
• Lees het verslag van de workshop Bewoners
genieten met Music & memory

Zorgen en leren doe je samen – Best practice Waardigheid & Trots: Zorggroep Almere
Waarom samen leren?
• Draagt bij aan samen zorgen
• Professionele zorg kan niet alles opvangen
• Een dierbare of een vrijwilliger kan iets ‘leveren’ dat het zorgpersoneel niet kan
• Past in de (nieuwe) visie van Zorggroep Almere: zoveel mogelijk thuis
• Integratie betekent in ieder geval gevoelsmatig ‘minder tijd kwijt’ aan familie, meer tijd voor
bewoner
• Zingeving voor familie, een rol hebben/houden in het leven van de naaste
• Verdiept het werk voor het zorgpersoneel en vrijwilligers, geen ‘wij-zij’, maar samen.

Waarom niet of soms lastig?
• Koudwatervrees
• Onveilig: “kunnen we niet meer vrijuit spreken”
• Onpraktisch: vraagt allemaal aanpassingen, moet alles anders
• Onzeker: kan ik dit wel (het verbinden van mensen)?
• Het schendt de privacy van bewoners
• Bang voor kritiek/commentaar familieleden

Tips voor samen leren:
• Leg uit waarom je in gezamenlijkheid optrekt: welk doel dient het en vraag na of het ‘samen’-moment hieraan bijdraagt;
• Maak bespreekbaar wat ieders rol hierin is/mag zijn en wat het kan opleveren;
• Maak een duidelijke koppeling naar de praktijk;
• Heb structureel aandacht voor het gezamenlijke, vraag je bij alles af of het een mogelijkheid is;
• Vergeet niet de minder mondige familieleden/vrijwilligers;
• Heb vertrouwen dat wanneer men achter het waarom van het samen leren staat, dit ook
kunnen overbrengen op anderen;
• Zorg voor een laagdrempelige uitnodiging en bijeenkomst, maak het leuk en gastvrij;
• Probeer het ‘gewoon’ uit!

Tips voor de organisatie:
• Geef het samen leren een plek in de visie, het beleid en de vertaling in plannen en werkafspraken;
• Zorg voor bewustwording over wat samen kan, creëer daar ruimte voor;
• Heb je kartrekkers in beeld, mensen die achter deze beweging naar het samen zorgen staan;
• Deel goede voorbeelden;
• Bespreek het onderwerp gezamenlijk met medewerkers, vrijwilligers en familieleden, hoor wat
ze belangrijk vinden en hoe ze hun rol zien;
• Geef mensen de ruimte om te bespreken wat voor hen belangrijk is. Als organisatie kan je bepaalde vooropgestelde ideeën hebben over een onderwerp, maar dat hoeft niet aan te sluiten.
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Geleerde lessen Zorggroep Almere
Zorgen en leren doe je samen – Wat heb je ervoor nodig en wat is de winst?
Medewerkers:
Nodig:
• Open staan voor opmerkingen, dit niet gelijk als kritiek ervaren
• Transparant durven zijn
• Achter het waarom van het samen zorgen staan
• Praten in ‘we’-taal en niet ‘wij en u/jullie’-taal
Winst:
• Samen met anderen iets mogelijk maken, dat alleen niet kan
• Verdieping van zorg voor bewoners, de mens achter de zorgvrager beter leren kennen

Familieleden:
Nodig:
• Achter het waarom van het samen zorgen staan
• Bereidheid om een actieve rol in te nemen
• Uitgenodigd worden door gastvrije zorgmedewerkers
• Weten wat ze mogen doen
Winst:
• Meer begrip en uitgesproken waardering voor het zorgpersoneel
• Zingeving
• Positieve betrokkenheid
• Invloed uitoefenen

Vrijwilligers:
Nodig:
• Achter het waarom van het samen zorgen staan
• Als gelijkwaardig worden behandeld
• Erkend worden in wat ze doen
• Persoonlijke kwaliteiten inzetten
Winst:
• Verdieping van ondersteuning bewoners, de mens achter de zorgvrager

Bewoners:
Nodig:
• Achter het waarom van het samen zorgen staan
• Bereidheid om mee te denken
Winst:
• Zingeving
• Invloed uitoefenen
• Verbeterd welzijn in een wereld waar zorg en welzijn verbonden zijn
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Bartiméus ontwikkelt ervaringsles:
‘Eén ervaring zegt meer dan 1000 woorden’
Visie op medezeggenschap

Bartiméus vergroot haar rol als expertisecentrum
met betrekking tot de zorg voor mensen met een
visuele en/of auditieve beperking, waaronder
ouderen met dementie die ook een visuele en/
of auditieve beperking hebben. Bartiméus
ontwikkelt voor kennisoverdracht telkens nieuwe
methodieken of trainingen. In het kader van
deelname aan Waardigheid en trots, Ruimte
voor verpleeghuizen ontwikkelde Bartiméus de
ervaringsles.
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Ervaringsles

Bartiméus ontwikkelde een krachtige ervaringsles voor zorgmedewerkers waarin het ouder
worden, en de hiermee gepaard gaande fysieke
beperkingen en ongemakken, wordt gesimuleerd.
Concreet doorleven medewerkers tijdens deze
les hoe het is om te kampen met desoriëntatie,
of met een fysieke, visuele en/of auditieve beperking. Hierbij gebruikt Bartiméus hulpmiddelen
zoals bijvoorbeeld verzwaringspakken, brillen
die verschillende oogafwijkingen nabootsen en
gehoorbeschermers. Zorgmedewerkers krijgen
hierdoor meer inzicht in de emotionele, sociale en
fysieke vragen waarmee ouderen met dementie
geconfronteerd worden. Als gevolg krijgen zij een
beter beeld van hoe zij de cliënten kunnen ondersteunen en de zorg dus persoonsgerichter kunnen
maken.

De ervaringsles is breed uitvoerbaar en kan op maat
worden gemaakt voor interne zorgmedewerkers,
externe medewerkers in andere zorg- en welzijnsorganisaties, studenten en leerlingen voor opleidingen in de ouderenzorg (ROC’s, hogescholen),
vrijwilligers en mantelzorgers, medewerkers van
andere diensten en behandelaren.
Alles tegelijk
De trekkers van het project zijn Nina Scholing,
orthopedagoog en gedragsdeskundige, en Amanda Kelderman, verzorgende IG en gespecialiseerd
verzorgende psychogeriatrie. Amanda stelt dat een
team binnen een regulier verpleeghuis wel eens een
signaal van slechtziendheid kan missen. “Als een
mevrouw wil douchen met sokken aan, vraag je dan
af waarom. Het hoeft niet per se iets te maken te
hebben met dementie of een gedragsstoornis. Misschien ziet ze heel beperkt en voelt ze zich op die
manier veiliger.” Nina legt uit dat op hogere leeftijd in een korte tijd je zintuiglijke functies kunnen
verminderen, je cognitie kan verslechteren en je
lichamelijke mogelijkheden af kunnen nemen. “Heb
oog voor het hele scala.” Veroudering en fysieke
beperkingen zijn gemakkelijker te simuleren dan
cognitieve beperkingen.
Bewustwording
Vermoeidheid, een gevoel van isolatie, lastig hulp
vragen: iedereen herkent het. “Nu ben ik me veel
bewuster van hoe mensen zich voelen en heb ik
meer geduld. Ik ben meer alert op het feit dat ik
het kopje van die ene mevrouw strak naast het
koffiezetapparaat plaats. En dat ik zeg wat ik doe
en doe wat ik zeg.” Merkt een medewerker op.

Amanda vindt die hernieuwde bewustwording het
belangrijkst: “Inzicht in je eigen handelen kun je
verbeteren door je kennis en bewustwording over
deze specifieke doelgroep te vergroten”. De gekozen werkvorm vinden zowel de deelnemers als de
projectleiders een succes: “Vooral het onderling uitwisselen van de ervaringen geeft een meerwaarde.”
De ervaringsles is intern enthousiast ontvangen
en heeft geïnspireerd om het thema zowel intern
als extern verder uit te werken. De ervaringsles is
diverse keren gegeven binnen de organisatie.
Professionals zijn positief over de lessen. Verschillende reacties betreffen: “De les raakt je echt”, “het
is dat ik weet dat het een simulatie is anders zou ik
zo niet willen leven”, “ik voelde me pas weer veilig
toen iemand mij een arm bood”, “ik zou slank zijn
als ik deze beperkingen had want ik zou niet meer
durven eten”, “Ik loop nu in mijn werk anders over
de gang. Ik ben alerter voor wat er in de weg zou
kunnen staan voor cliënten”, en “ik weet nu zeker
dat ik goed gekozen heb om hier te gaan werken
(nieuwe medewerker)”. De projectleider is van
mening dat het een laagdrempelige ervaringsles is,
die gebaseerd is op de praktijk. “Ik ben trots dat iets
dat twee jaar geleden begon als idee, nu handen en
voeten is gegeven en merkbaar wordt in het handelen van verzorgenden.”
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De cliëntenraad is meegenomen in het traject van
de ervaringslessen. De cliëntenraad is bij de start
van het project geïnformeerd over de inhoud van
de projectaanvragen en de leden hebben hiervoor
hun handtekening gezet. Merkbare effecten voor
cliënten zijn: cliënten voelen zich veiliger en schrikken minder, omdat zorgverleners zich bewuster zijn
van hun handelen en de handicap beter begrijpen.
Hierdoor werken zij persoonsgerichter. De projectleider is van mening dat één ervaring meer zegt dan
1000 woorden. De impact is groter omdat de medewerker ervaart hoe het is om blind of slechtziend te
zijn. Daardoor blijft het beter hangen en zie je direct
effecten.

Geleerde lessen Bartiméus
➜ Het is belangrijk om met cliënten en medewerkers rond de tafel te gaan zitten en het samen te
doen.
➜ Belangrijk is dat medewerkers het zelf kunnen
ontwikkelen en dat het niet afhangt van het management.
➜ Laat medewerkers ervaren wat cliënten dagelijks
ervaren.

Meer weten
• Lees meer over de opbrengsten van het
verbetertraject van Bartiméus
• Lees ook het artikel Ervaringsles Bartiméus:
Oudere met een visuele of auditieve beperking
• Lees ook het artikel Bij Bartiméus weten ze hoe je
hulpmiddelen implementeert
• Download de tipkaarten: www.bartimeus.nl/
tipkaarten-met-praktische-tips
• De ervaringsles kan worden aangevraagd via
Bartiméus vanaf september 2018

➜ Creëer een gezamenlijke, gedeelde ervaring.
➜ Houd het simpel; de kracht zit juist in het ervaren van het alledaagse.
➜ Vertaal de ervaringen naar mogelijke aanpassingen en gewenst gedrag dat de cliënt helpt.

Contactpersonen
Nina Scholing
nscholing@bartimeus.nl
Amanda Kelderman
akelderman@bartimeus.nl

➜ Zoek naar verbreding: wat zijn nog meer complicerende factoren, wat kunnen we daar aan
doen?
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Eigenaarschap van de medewerkers centraal bij Cardia
Visie op medezeggenschap

Binnen het project van Cardia in het kader van
het programma Waardigheid en trots, Ruimte
voor pleeghuizen staat eigenaarschap van de
medewerkers centraal. Met eigenaarschap wordt
bedoeld dat de medewerker:
• zelf actie onderneemt rondom de zorg voor de
bewoners wanneer er verbeteringen nodig zijn;
• hierbij de juiste mensen weet in te schakelen;
• aan de teamleider kan aangeven wat nodig is;
• bij tegenslag/weerstand bij de juiste mensen
hulp kan inroepen en samen naar een oplossing
kan zoeken.
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Bouwstenen eigenaarschap

Het project maakt onderdeel uit van een grootschalige cultuurverandering, die ook na afronding
gewoon doorgaat. In een voortraject besteedde
Cardia reeds aandacht aan het leren begrijpen
wat dementie is en hoe zorgpersoneel goede zorg
kan geven aan haar bewoners met dementie.
Hierbij is het e-learning programma U woont nu
hier ingezet (van Gerke de Boer in samenwerking
met Anneke van der Plaats). “We gebruiken deze
e-learning nu ook nog steeds voor nieuwe medewerkers. Niet alleen zorgmedewerkers trouwens,
maar iedereen die in zijn werk met onze bewoners in contact komt. Een mooi bijeffect is dat die
medewerkers elkaar op deze manier ook beter
leren kennen”, zegt Marjan Kroon, opleidingscoördinator en projectleider Waardigheid en
trots.

Planetree
De ontwikkeling die Cardia heeft doorgemaakt,
kan niet los worden gezien van het feit dat Cardia
een Planetree-organisatie is. “Planetree gaat over
mensgerichte zorg”, zegt Marjan Kroon, “het gaat
over wat de mens – onze bewoner – nodig heeft
voor zijn welzijn. In de huidige setting als verpleeghuis groeit het aantal bewoners met dementie en
dan hebben de medewerkers daarover gerichte
kennis nodig. Daarvoor is eerst nodig dat zij begrijpen wat de complexiteit van dementie is, en vervolgens leren hoe ze daarin kunnen acteren.”
Primair werkt Cardia aan ‘wonen met ruimte voor
eigenheid van bewoners met complexe zorgvragen’.
Medewerkers leren om op eigen initiatief vorm en
uitvoering te geven aan behoeften en gewoonten
van bewoners. Met behulp van het Planetree programma Samen Verschil Maken is een traject ingezet met alle vier de locaties waarin medewerkers
aan de slag gaan met eigenaarschap. Medewerkers
zijn toegerust met projectmatige vaardigheden om

multidisciplinair verbeteringen te realiseren voor
bewoners. “Samen verschil maken is een programma van negen maanden waarin medewerkers zelf
aan de slag gaan met eigenaarschap”, zegt Marjan.
“Ze kiezen een project, multidisciplinair ingezet en
gericht op de dagelijkse zorg. Hierin adopteren ze
een praktisch probleem of wens”.
Dit leerproces is verder verstevigd en berust nu op
drie pijlers:
• kennis en kunde met betrekking tot projectmatig
werken;
• taak- en rolduidelijkheid (gewenst gedrag) van
alle betrokkenen: professionals, teamleiders,
regiomanager;
• support op de werkvloer: bouwstenen voor eigenaarschap (een set van leidende principes die van
belang zijn om het eigenaarschap tijdens het werk
aan te moedigen).
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Van theorie naar praktijk, van willen naar doen
Cardia heeft gaandeweg een leerproces ontwikkeld
dat bestaat uit een combinatie van kennis, inzicht
en vaardigheden kunnen toepassen. Dit leidt tot
een zichtbaar resultaat voor bewoners, familie en
medewerkers. Cardia had tot doel dat medewerkers van willen (de theorie) naar doen (de praktijk)
gaan door het wonen met ruimte voor eigenheid
van cliënten handen en voeten te geven. Met het
programma Samen Verschil Maken heeft Cardia
zijn medewerkers een instrument geboden om van
willen naar doen te komen. Er zijn verbeteringen
voor cliënten gerealiseerd op onder andere gebieden als een aangepaste (snoezel) badkamer, het
aanschaffen van een duofiets, het maken van een
levensboek en een woonkamer werd opgeknapt in
de oude stijl. Hiermee kon aan de concrete behoeften van cliënten worden voldaan.
Positief resultaat voor de bewoners
De cliëntenraad en kwaliteitscommissie zijn erg
positief over de effecten voor de cliënten. Zo heeft
de duofiets grote impact op bewoners en familie
die hier gebruik van maken. “Sommige bewoners
moeten huilen als ze het strand weer kunnen zien”.
“Mensen in een rolstoel kunnen trappen / bewegen
omdat ze geen weerstand ervaren”. Familie kan een
keer iets anders doen met de bewoner, ze kunnen
ook wat verder weg. Op een duofiets zit je naast
elkaar en dat geeft de mogelijkheid tot een warm
contact tijdens het fietsen. Je kunt bijvoorbeeld een
arm om iemand heen te slaan. Bewoners vragen
zelf “wanneer gaan we weer fietsen?”.
Initiatief vanuit de medewerkers

De projectleider geeft aan dat er al duidelijk effect
merkbaar is van de inspanningen die tot nu toe zijn
geleverd om het eigenaarschap bij de medewerkers
te versterken. Je ziet dat er wat verandert. Maar de
stap die ieder zet naar meer eigen regie verschilt per
medewerker. De een stelt nu meer zelfvertrouwen
te hebben om in teamoverleg ideeën naar voren te
brengen. Een ander zegt bewoners en familieleden
meer bij dingen te betrekken. Het effect laat zich
dus het best op casusniveau beschrijven. Zo laat
een medewerker weten: “ieder maakt zijn eigen
stap in dit proces”. Er is veel enthousiasme bij professionals die een verbetering hebben gerealiseerd.
De voorbeelden komen van de medewerkers zelf.
Marleen Otoide, beleids- en kwaliteitsadviseur en
Planetree-coördinator: “Het mooie is dat de initiatieven vanuit de werkvloer zijn ontstaan. Dit geldt
voor alle ideeën: ze kwamen van de medewerkers
zelf. Zij kwamen met onderwerpen die ze voor de
bewoners waardevol vonden om aan te pakken”.

steund en daar zie je de resultaten van. Volgens de
projectleider krijgen ze inzicht in belemmerende en
bevorderende patronen die zich in de organisatie
laten zien. Deze leggen we weer terug, we reflecteren hierop en kijken wat echt nodig is om vervolgstappen te maken.
Het taakprofiel van de teamleider houdt het volgende in:
De teamleider:
• geeft ruimte en sturing waar dat nodig is, weet op
de juiste momenten hierin af te wisselen
• kan ondersteunen zonder over te nemen
• kan medewerkers aanspreken wanneer zij afhaken of zaken laten liggen, maar ook wanneer zij te
veel op hun bord nemen
• zorgt voor draagvlak voor verbeterplannen in het
team
• geeft uitleg over de wegen die bewandeld moeten worden in de organisatie.

De teamleider en de regiomanager zitten bij de
bijeenkomst waar ideeën worden besproken, zodat
ze meteen kunnen toetsen of die passend zijn binnen het vastgestelde jaarplan en budget. Zo laat de
teamleider weten: “ik ben me meer bewust van de
coachende rol die hiervoor nodig is” en “leuk om
projecten te ondersteunen en dat ze ook ingezet
worden”. Medewerkers blijven nadenken over wat
kan. Ze hebben ervaren hoe fijn het is als ze dingen
voor elkaar krijgen. Ze hebben geleerd van fouten
en zijn het gewoon gaan doen. Zo laat een medewerker weten “Ik weet nog wel meer projecten die
ik wil oppakken”. Volgens de Ondernemingsraad
worden medewerkers in dit traject goed onder-
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TIP: organiseer inloopspreekuren
Organiseer momenten waarop medewerkers vragen kunnen stellen en hulp kunnen krijgen in het
proces. Onze ervaring is dat projectmatig werken
voor de meeste zorgmedewerkers nieuw is en zij
vinden het lastig de juiste stappen te volgen.
Naast het ondersteunen in het proces hebben deze
inloopspreekuren als functie om te informeren over
waar en bij wie medewerkers terecht kunnen binnen de instelling voor specifieke onderwerpen.
Twee projectleiders vanuit de ondersteunende
diensten heeft als bijkomend effect dat er een brug
wordt geslagen tussen de werkvloer en ondersteuning.
TIP: organiseer intervisie voor de teamleiders
Om de teamleider in zijn of haar rol te ondersteunen hebben we intervisies ingezet. Onderwerpen
tijdens deze intervisies: wisselen tussen sturende en
coachende rol, aanspreken medewerkers op gedrag,
draagvlak creëren binnen team.
TIP: organiseer feedback
Feedback geven doen we in de vorm van de PMO.
P is voor wat is Plus (positief, mooi enzovoorts),
M is voor Min (niet zo goed en waarom), O is voor
Ombuigen (advies hoe het beter of wel kan) en die
hoort bij de Min. Dus aan een M koppel je meteen
ook een O. (deze methode wordt gebruikt binnen
Planetree)
TIP: Inzicht in het werken volgens bepaalde
patronen:
• bevordert het bewustzijn ten aanzien van gedrag
en gewoonten
• en levert een gemeenschappelijke taal op om
patronen te bespreken en te doorbreken

Bouwstenen voor verandering
• Veranderen moet vanaf de werkvloer gebeuren.
• Ga aan de gang, leren door doen.
• Van fouten kun je leren, wees open in wat je leert.
• Deel je successen.
• Biedt een methode aan voor verbeterplannen.
• Zet door en heb een lange adem.
• Hou vast aan de opzet van het programma en
voer de leerpunten door.
• Houd het klein, later kan het groter worden.
• Ontwikkel een gemeenschappelijke taal om met
elkaar in gesprek te gaan over gedragspatronen.
• Pak verbeteringen multidisciplinair aan.
• Draag zorg voor een veilig klimaat waarin medewerkers kunnen ontwikkelen.
• Hulp vragen helpt, samen ga je harder.

Visie op opleiden
Het opleiden en ontwikkelen van medewerkers
krijgt het meest effectief vorm volgens het 70:20:10
principe. Dit houdt in: leren tijdens het werk door
werkplekleren (70%), door interactie/leren van elkaar (20%) en door training op maat (10%).
• 70% wordt geleerd door ervaring in de praktijk
Bij deze vorm van leren gaat het om direct toepassen van kennis in de praktijk. Het leren tijdens het
werken kan steeds beter en effectiever worden ondersteund door slim ontworpen leerprogramma’s
en nieuwe communicatie mogelijkheden. Traditionele, ineffectieve en vaak dure vormen van trainen
en opleiden kunnen zo verminderd worden.
Voorbeelden van werkplekleren zijn:
• klinische lessen.

• inzichtelijk maken en gebruik maken van ieders
kwaliteiten op de werkvloer.
• leermiddelen om direct tijdens het werk te raadplegen, zoals apps, werkinstructies, posters.
• gerichte e-learning modules met korte toetsen,
bijvoorbeeld overzichtelijk ingericht binnen een
leermanagementsysteem.
• 20% wordt geleerd door interactie en samenwerking
Binnen deze vorm van informeel leren leert de
medewerker door te leren van elkaar, middels
interactie en samenwerking. Hierbij wordt kennis
met elkaar gedeeld en vergroot. Dit gebeurt door
coaching en het geven en verkrijgen van feedback.
Waar mensen samenwerken, wisselen zij relevante
informatie met elkaar uit die gebruikt kan worden om effectiever te werken. Voorbeelden van de
ondersteuning van leren door samenwerking en
interactie zijn:
• Coaching
• Intervisie
• Feedback
• Samenwerkingsprojecten
• Uitwisseling binnen en tussen teams
• 10% wordt geleerd door opleiding en training
Het formele leren is met name geschikt om basiskennis en vaardigheden te ontwikkelen of is een
voorwaarde om te mogen werken (denk daarbij aan
diploma’s, certificaten en de bevoegd & bekwaamheden). De opleiding of training wordt op maat
ingezet bij de medewerker.
De visie op opleiden maakt onderdeel uit van de
totale visie van Cardia, zie de factsheet.
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Geleerde lessen van Cardia
➜ Wat werkt is de koppeling tussen beleid en leren/
opleiding.
➜ Het stimuleren van medewerkers om verantwoordelijkheid en eigen regie te nemen voor het
verbeteren van zorg en welzijn voor de bewoner
betekent niet dat je alles moet loslaten. Je moet
er naast gaan zitten en kijken wat de medewerker nodig heeft om dit te kunnen doen.

Meer weten:
• Lees meer over de opbrengsten van het verbetertraject van Cardia
• Lees ook het artikel Cardia geeft eigenaarschap
aan de medewerkers

Contactpersoon
Marjan Kroon
mkroon@cardia.nl

➜ Met het werken met en bespreken van patronen
wordt inzicht beoogd in de rol die men heeft en
de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. Het
gesprek voeren over wat wel werkt en wat niet,
feedback geven naar elkaar en openheid creëren
zijn aspecten die bijdragen aan eigenaarschap.
➜ Benut de enthousiaste voorhoede: Deze spoort
andere medewerkers aan om hetzelfde te doen.
Belangrijk is om deze medewerkers effectief te
ondersteunen.
➜ Leren volgens 70:20:10
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Ruitersbos: Kennisdeling op de werkvloer
Visie op medezeggenschap

Ruitersbos maakt een ontwikkeling door van
verzorgingshuis naar verpleeghuis. Ruitersbos
wil kennis en deskundigheid bevorderen bij
medewerkers, vrijwilligers en familie. Zij wil het
leren vernieuwen door:
- Inzet van bestaande middelen (Dementia Care
Mapping (DMC) en de dementiegame).
- 70:20:10 kader: 70:20:10 is een manier om te
leren. Dit staat voor 70% leren door te werken,
20% door te leren met elkaar en 10% leren van
gestructureerde leeractiviteiten.
- Werken met ambassadeurs.
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Leren door doen

70/
20/
10
Het uiteindelijke doel is betere zorg aan bewoners met dementie door deskundige en gemotiveerde medewerkers, die elkaar aanspreken
op persoonsgerichte zorg voor dementerende
ouderen en die de goede gesprekken op de juiste
toon kunnen voeren met familie en vrijwilligers.
Ruitersbos ontwierp een leeromgeving waarbij
het leren werd gekoppeld aan taken in het werk,
zoals bewonersbesprekingen en werkoverleg.
Teammanager Mariëlle Lankhuizen: “We kijken
naar de ontwikkelpunten die bij de individuele
medewerkers moeten worden opgepakt, want
zowel de verpleegkundigen en verzorgenden als
de helpenden moeten weten hoe ze met mensen
met dementie moeten omgaan. Wat ons enorm
zal helpen in dit traject, is dat we nu dertien
verzorgenden PG aan het opleiden zijn. Zij krijgen een rol om de kennis van de medewerkers op
de werkvloer over dementie te bevorderen. Dit

betekent dat die kennisdeling plaatsvindt op de
plek waar het werk gebeurt, dat werkt veel beter
dan uit een boekje leren. De medewerkers krijgen directe feedback, dan blijft de nieuwe kennis
beter hangen.”
Leren en werken combineren
Ruitersbos zocht naar aansprekende en vooral praktische manieren om leren en werken te combineren,
bijvoorbeeld de methode ‘een fijne dag in een oogopslag’, een praktische manier van werken met DCM
(dementia care mapping). Bij deze methode wordt
op één pagina een overzicht gegeven van de activiteiten en muziek waar iemand van houdt, waar graag
over wordt gesproken en waar men tijdens de maaltijd rekening mee moet houden. Ook is het Format
‘bewonersbespreking’ ontwikkeld: een handreiking
voor het voeren van een goede bewonersbespreking.
Daarnaast heeft Ruitersbos nog de ‘Workshop Leren
vanuit de vraag van vrijwilligers’ georganiseerd. Daar
kwam aan de orde: Hoe regel je de basisvoorwaarden voor het werken met en leren van vrijwilligers,
het inzetten van vrijwilligers met een samenlevingsperspectief, het beïnvloeden van samenwerking met
de medewerkers.
Teams en ambassadeurs
De teams monitoren de kwaliteit van zorg. Op basis
van de cliëntvragen zullen zij nagaan welke zorg een
cliënt nodig heeft. Op basis daarvan kan men kijken
of deze zorg gegeven kan worden en of het team of
individuele teamleden hierbij ondersteuning nodig
hebben. Deze werkvraag is vertrekpunt voor het
leren. Wat is er nodig om beter je werk te kunnen
doen? Ruitersbos wil het leren zo praktisch mogelijk
maken.

De ambitie van Lankhuizen en haar collega teammanagers is groter dan de situatie van dit moment
mogelijk maakt. “We kampen met personeelstekort”, zegt ze. “Dus nemen we de mensen die er wel
zijn met kleine stapjes mee zodat ze succesjes zien
en ook de ruimte kunnen nemen om die te vieren.
Hierbij wordt heel bewonersbewust gewerkt. Echt
persoons- en vraaggericht dus: de kern is de vraag
wat de bewoner wil en wat we kunnen doen om die
een fijne dag te bezorgen. De focus in het contact
met de bewoners ligt dus op de onderwerpen waarover zij graag praten en de activiteiten die ze prettig
vinden. Dit is nu echt meer individueel gericht: niet
iedereen wil iedere dag in een groep met vijftien
mensen zitten. Soms betekent dit dat keuzes moeten worden gemaakt: is het erg dat er wat stof op
de vloer blijft liggen als dit betekent dat er tijd is om
met een bewoner te gaan wandelen? De teamleden
spreken hier onderling ook meer over met elkaar.”
De ambassadeursrol wordt belegd bij GVP-ers (gespecialiseerd verzorgenden psycho-geriatrie), kwaliteitsverpleegkundigen coachen direct op de werkvloer. Zij nemen hun rol serieus op. Dit betekent
dat zij een rolmodel zullen zijn voor goede dementiezorg en een soort leermeester voor de zittende
medewerkers. De GVP-ers zullen met betrekking tot
deze rol samen leren en reflecteren.
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Invulling 70:20:10 door Ruitersbos
70: Werkplek
Leren door te werken via bijvoorbeeld moeilijke situaties oplossen, nieuwe cliënten
te verzorgen, uitdagende taken uit te voeren
• DCM: observatie en reflectie
• Huiskamerdienst
• Activiteitenbegeleider over daginvulling
(ambassadeurs & vrijwilligers)
• Wensdag bewoner
• Dementiewijzer
• Verbeterplannen Ambassadeurs/GVP
• Casuïstiekbespreking
• Werkinstructies/ stroomschema’s
• Kwaliteitsplannen
• Terugkoppeling teammanagers

➜
Resultaten:

20: Samen
Leren met elkaar door bijvoorbeeld samen te werken, te coachen, feedback te geven
• Ambassadeurs: GVP-ers
• Bewonersbespreking (multidisciplinair)
• Samenwerking andere diensten en vrijwilligers
• Feedback teammanagers
• Familie avonden
• Vrijwilligersbijeenkomsten

➜

Medewerkers: meetbare kennis toename over dementie
(80%)
Drie pijlers:
- Kennis verwerven door middel van scholing
- Reflectie obv de DementiaCareMapping observaties en
aanvullende verbreding van het concrete handelingsrepertoire.
- Meer betrokkenheid en kennis bij familie
- Vergroten kennis van belevingsgericht werken door inzet
ambassadeurs

10: Formeel
Leren van gestructureerde leeractiviteiten zoals trainingen, workshops, e-learning
- E learning (mondzorg, handhygiene, subcutaan en intramusculair injecteren, diabetes,
blaaskatheter, delier, compressief zwachtelen).
- Serious game (100%)
- Theater Dag mama
- Klinische lessen
- Opleiding GVP (13 mwrs)
- Kennisdag Zorglinck

➜

- Bijeenkomsten met psycholoog voor familie op inhoudelijke onderwerpen
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Leren van vrijwilligers
“De vrijwilligers binnen Ruitersbos worden echt
gewaardeerd”, zegt Floor Nijboer, zij geeft als
vrijwilliger elke donderdag handmassages aan de
bewoners van Ruitersbos. “Er worden themabijeenkomsten voor ons georganiseerd, over mantelzorg
bijvoorbeeld, en bij feesten en andere bijeenkomsten worden we altijd in het zonnetje gezet.” “Terecht”, vindt Mariëlle Lankhuizen. “De medewerkers
zien welk effect die handmassage heeft op bewoners, sommigen willen het zelf ook leren. Ze doet
het met zoveel enthousiasme dat het aanstekelijk
werkt. Vrijwilligers kunnen je interessante vaardigheden bijbrengen om toe te passen in de praktijk. Je
kunt echt wat van ze leren.”
Meer kleine geluksmomentjes
Bewoners en mantelzorgers merken dat er meer
toezicht is in de huiskamers. Ook ervaren zij dat er
meer tijd en aandacht voor de individuele bewoner
is. Lankhuizen: “Je ziet dat de gerichte aandacht
die we voor ze hebben hen rust geeft. Er is minder
onbegrepen gedrag en als het er wel is, kunnen de
teamleden er beter mee omgaan. Er zijn meer kleine geluksmomentjes, er wordt meer gedacht vanuit
mogelijkheden. De cliënten voelen zich gezien en
gewaardeerd en je ziet dat dit hen goed doet. De
volgende stap die we nu moeten zetten, is de positieve ervaringen die we opdoen meer delen tussen
de teams.” De opmerking ‘geen tijd’ wordt niet
meer vanzelfsprekend gebruikt. Het werken met
‘een fijne dag in een oogopslag’ zorgt er voor dat de
bewoner met passende aandacht wordt benaderd.

Geleerde lessen Ruitersbos
➜ Pak het kwaliteitskader erbij! Veel organisaties
zien het kwaliteitskader als iets dat moet. Het is
een prachtig kader, het biedt veel kansen.
➜ Als je ergens aan begint zorg dan dat je dit
projectmatig aanpakt en de randvoorwaarden
(tijd en menskracht) aan de voorkant goed
regelt.
➜ Blijf alert op wat echt bijdraagt aan wat je wilt,
anders doe je veel te veel tegelijk. Werk aan
dingen die er echt toe doen.

➜ School ook de helpenden op kennis over mensen
met dementie; zij werken dagelijks met en voor
de doelgroep.
➜ Temporiseer: bij onderbezetting is het moeilijk
om mensen vrij te roosteren. Maar zet wel kleine
stapjes, zodat de voortgang zichtbaar blijft.
➜ Taakdifferentiatie kan ook helpen om mensen
effectiever in te zetten. Praktische zaken kunnen
worden gedaan door een ondersteunende of
helpende, zodat de verzorgende meer tijd heeft
voor de cliënt.

➜ Maak het kleiner, geef het een duidelijk kader.

➜ Geef ook ruimte voor eigen inbreng en
ervaringen van de medewerkers, ook als ze in
opleiding zijn. Zij brengen vaak nieuwe inzichten
en kennis mee naar de werkplek.

➜ Kijk voordat je iets gaat doen wat er nu eigenlijk
aan de hand is. Maak een goede analyse.

➜ Maak een meerjarenplan voor opleiden; wacht
niet tot het tekort zich aandient.

➜ Zelf opleiden voor de doelgroep waarvoor
je werkt (in dit geval mensen met dementie)
is een optie om tekorten in bezetting aan
te pakken. De opleiding Gespecialiseerd
Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)is een door
de VVT-branche erkende vervolgopleiding voor
verzorgenden.

➜ Benut talenten van vrijwilligers. Zij beschikken
soms over vaardigheden en kennis die ook voor
de professionals van meerwaarde kan zijn.

➜ Neem de medewerkers serieus. Sluit aan bij de
intrinsieke motivatie.

➜ Werkplek leren is een goede manier om collega’s
te scholen. Zij kunnen de nieuwe kennis en
inzichten direct in de praktijk toepassen en zo de
effecten ervaren. Dat is vaak veel efficiënter dan
leren uit een boek of ‘op cursus’.

Meer weten:
• Lees meer over de opbrengsten van het
verbetertraject van Ruitersbos
• Lees ook het artikel Mariëlle Lankhuizen
(Ruitersbos): ‘Het gaat erom hoe we de bewoners
een fijne dag kunnen bezorgen’

Contactpersoon
Marielle Lankhuizen
m.lankhuizen@ruitersbos.nl
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Kennisdeling binnen en buiten de organisatie
bij WarmThuis
Visie op medezeggenschap

De werkwijze van WarmThuis is gebaseerd op
‘Warme Zorg’, een door medeoprichter Hans
Houweling beschreven visie op psychogeriatrische zorg. WarmThuis biedt met deze visie een
herkenbare, veilige en betekenisvolle omgeving
die houvast aan de zoekende mens met dementie
biedt. De bewoners zijn leidend bij de indeling
van de dag en niet de verzorgenden. De verzorgenden zijn ‘op visite’ bij de bewoners. Ook
wordt er veel aandacht besteed aan de overdacht
van kennis aan de werknemers.
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Ambassadeur
van de dag. Door cognitieve en geheugendefecten verdwijnt de continuïteit uit het leven en dat
roept gevoelens van verlorenheid, onzekerheid en
angst op. Als er geen gehechtheidsfiguur aanwezig is ontstaat onrust, agressie of roepgedrag. Bij
WarmThuis weten verzorgenden dit gehechtheidsgedrag te interpreteren en reageren ze adequaat,
door warmte en veiligheid te bieden. Deze benadering, gekoppeld aan een betekenisvolle omgeving,
stelt de bewoners in staat maximaal zelfstandig te
functioneren en zich fysiek, sociaal en psychologisch staande te houden.

Verzorgende Marike werkt al sinds de start – op
1 november 2010 – bij WarmThuis. De eerste drie
weken waren er nog geen bewoners. “Die weken
hebben we benut om kennis te maken met de visie, met intensieve training, mooie workshops en
teambuilding.” WarmThuis organiseert scholing
gericht op het uitvoeren en levend houden van de
visie. Voor de medewerkers is er een doorlopend
scholingsprogramma ontwikkeld. De medewerkers van WarmThuis zijn hierdoor toegerust met
kennis van de doelgroep, zijn bekend met de visie
van WarmThuis en weten hoe zij als gehechtheidsfiguren kunnen functioneren.
De gehechtheidstheorie van John Bowlby neemt
een belangrijke plaats in. Volgens deze theorie
zoekt elk levend wezen in onzekere situaties de
nabijheid van een gehechtheidsfiguur. Voor mensen
met dementie zijn dergelijke situaties aan de orde

De visie maakt WarmThuis tot wat het is. Daar wil
de organisatie dus geen concessies aan doen. Elk
jaar zoomt het programma ‘Laten we welzijn’ in
op een verdiepend thema. Dit jaar neemt Gerke de
Boer – bekend van zijn boek U woont nu hier…– de
medewerkers mee in de belevingswereld van de bewoners. De medewerkers volgen zijn internetcursus
en er worden regelmatig terugkomdagen georganiseerd om de visie up-to-date te houden.
Minstens zo belangrijk als de visie is de passie van
de medewerkers. “Die is aanwezig sinds de start”,
zegt Hans van Amstel, bestuurder en projectleider
van WarmThuis. “Daarom hebben de medewerkers
van toen een hele belangrijke rol in onze organisatie. Zij geven de visie en de passie door aan nieuwe
medewerkers.” Die begeleiding vindt Marike elke
keer weer leuk. “Collega’s die uit traditionele verpleeghuizen komen, vinden het erg lastig om het
strakke regime los te laten”, lacht ze. “Maar zodra
het lukt, ervaren ze hoe fijn het is om op eigen benen te staan.”

Klaas zit aan tafel, hij is jarig vandaag. Zijn broer
Dirk en schoonzus Ans zijn op bezoek, hun kleinzoon Noa klimt op de stoelen. Het is er gezellig en
ongedwongen. Dat komt ook door de inrichting: de
huiskamer met open keuken staat vol persoonlijke spullen van de bewoners. Klaas heeft een boek
over paarden gekregen. ‘Klaas was vroeger melkveehouder en hield ook paarden’, vertelt Dirk. ‘Hij
is hier goed op zijn plek, ik rijd altijd blij weg. De
saamhorigheid is groot, het contact met familieleden is goed en de medewerkers horen wat je zegt.
Als wij een suggestie doen, wordt er altijd iets mee
gedaan.’

WarmThuis heeft de ambitie om haar visie en
werkwijze beschikbaar te stellen aan anderen. Hans
van Amstel: “In onze missie staat expliciet vermeld
dat wij onze visie willen uitdragen. Kennisdeling is
dus logisch voor ons”. Daarmee wil WarmThuis een
bijdrage leveren aan het verbeteren van wonen,
welzijn en zorg voor mensen met dementie. De eigen medewerkers van WarmThuis dragen de werkzame principes over naar anderen die dit concept
willen omarmen. Het uitdragen van het vak draagt
bij aan de motivatie en de beleving van professionaliteit van de medewerkers. Familie merkt dat de
zorgprofessionals heel concreet kunnen uitleggen
waarom de bewoner op een bepaalde manier wordt
benaderd en verzorgd.
Visie uitdragen buiten de organisatie
Er is een scholingsprogramma ontwikkeld dat wordt
aangeboden aan andere organisaties die volgens de
visie willen gaan werken. Het programma bestaat
uit:
• Een visiebijeenkomst
• Een inspiratiebijeenkomst
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• Coaching en feedback door ervaren WarmThuismedewerkers
• Het e-learning programma ‘U woont nu hier’
• Training ‘contact maken bij dementie’ voor
medewerkers, naasten en vrijwilligers
• Daarnaast heeft WarmThuis samen met
Reigershoeve de film ‘Mooi Werk’ gemaakt: In
de film zie je dat Roos en Aileen trots zijn op
hun vak, met plezier werken en houden van de
mensen waar zij iedere dag voor zorgen. Er wordt
gelachen, maar er zijn ook verdrietige en tedere
momenten.
Hans van Amstel geeft aan dat door het geven van
gastlessen en workshops de medewerkers fris en
scherp blijven. Het stimuleert hen om te blijven nadenken over waarom doen we het zo. De medewerkers ontwikkelen vaardigheden zoals presenteren,
concreet uitleggen, hoe je verschillende doelgroepen aanspreekt en zaken uitlegt. Dat vertaalt zich
terug in de omgang met bewoners en familie. Medewerkers kunnen hun communicatie op de familie
afstemmen en concreet uitleggen waarom iets op
een bepaalde manier gebeurt. Professionals geven
aan dat zij door het uitdragen van hun werk blijven
herkennen hoe bijzonder het werk eigenlijk is en
daardoor trots zijn op hun werk. Door het overdragen van de kennis over het WarmThuis-concept en
het meekijken bij anderen ervaren zij enthousiasme. Professionals geven aan dat het deskundigheidsgevoel hierdoor wordt versterkt en dat zij zich
aangemoedigd voelen om hierin steeds weer initiatieven te ontplooien. WarmThuis faciliteert haar
medewerkers om zich in deze rol te ontwikkelen.
Presenteren vergt weer heel andere vaardigheden

van medewerkers. Het reflecteren hierop gebeurt
ook stelselmatig: hoe kan ik de interactie vergroten? hoe kom ik over? Hoe kan ik de waardevolle
input van de toehoorders terugkoppelen naar onze
eigen organisatie?
Warm thuis leert ook van andere organisaties
Warm thuis neemt deel aan een lerend netwerk met
andere kleine zorgorganisaties, en zij maken deel
uit van een regionaal netwerk, met organisaties in
de buurt.
Hans Van Amstel is voorstander van een stapsgewijze aanpak. “Je moet gewoon beginnen”, zegt
hij “Maar je moet het gefaseerd aanpakken. Ook
wij kunnen niet ineens alle medewerkers buiten de
deur laten kijken en een groot aantal mensen van
buitenaf bij ons laten rondkijken. Maar vijf mensen
zijn hier komend jaar wel voor vrij te maken. En
die betalen we ook gewoon door voor het dagdeel
waarin we ze bij medewerkers van andere organisaties zitten om met elkaar kennis te maken en plannen voor kennisdeling te ontwikkelen. We hebben
afspraken gemaakt, in ons leernetwerk met drie
andere organisaties – King Arthur Groep, Zorgspecialist en Reigershoeve – en we gaan bij elkaar op
bezoek.”
In het regionale netwerk (Netwerk Dementie NHN)
wordt er een keer per jaar een grote bijeenkomst georganiseerd toegankelijk voor alle medewerkers van
alle organisaties, met als doel om van elkaar te leren.

Geleerde lessen WarmThuis
➜ Kernwaarden (passie, lef en energie) zijn
belangrijke drijfveren voor ontwikkeling.
➜ De bewoner is de baas. Zijn vraag is vertrekpunt
voor het handelen.
➜ Geef medewerkers de vrijheid en kans om
dingen mogelijk te maken. Biedt veiligheid en
faciliteer ontwikkeling.
➜ Benut kansen en mogelijkheden van
verzorgenden niveau 3 en 2.
➜ Werk samen met roc’s en andere scholen
om opleidingen te vernieuwen en zo
opleidingsprogramma’s te creëren die goed
aansluiten op jouw zorgpraktijk.
Meer weten:
• Lees meer over de opbrengsten van het
verbetertraject van WarmThuis
• Lees ook het artikel Op zoek naar de werkzame
ingrediënten van inspirerend leiderschap
• Lees ook het artikel Lerende netwerken in theorie
en praktijk
• Lees ook het artikel Bij WarmThuis runnen
bewoners, familie en verzorgenden samen een
huishouden
• Bekijk de film ‘Mooi Werk’

Contactpersoon
Hans van Amstel
hans@warmthuis.nl

27

Auteurs publicatie
Dit overzicht van voorbeelden is tot stand
gekomen op basis van praktijkvoorbeelden uit het
programma Waardigheid en trots, Ruimte voor
verpleeghuizen.

Waardigheid en trots
Postbus 19188
3501 DD Utrecht

Redactie
Noëlle Sant
Elisabeth Sohl
Joyce Theunissen
Vera Hendrikse
September 2018

Catharijnesingel 47
3511GC Utrecht
030 789 25 10
www.waardigheidentrots.nl

#waardigheidentrots
www.facebook.com/waardigheidentrots
www.linkedin.com/company/waardigheidentrots

28

