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Cardia: Thema Deskundigheid professionals  

 

Totaal 5 locaties. Zorgsoorten: Huishoudelijke hulp, Vpt, wonen met zorg, verpleeghuiszorg, 

somatiek, psychogeriatrie. 

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,5 

 

Deskundigheid professionals ‘Van willen naar doen’ 

Het thema van deze groep betreft de deskundigheidsbevordering van professionals. De 

verbeterplannen in dit thema zijn gericht op de veranderende rol van professionals in de langdurige 

zorg, waarin de behoeften van cliënten, en de relatie tussen cliënten, hun naasten en professionals 

steeds meer centraal wordt gesteld. Het vraagt veelal een andere manier van kijken die zich 

vertaalt in professioneel handelen en andere taakopvattingen (onder andere ‘van zorgen voor naar 

zorgen dat’).  

 

In het kader van het programma Waardigheid en trots, Ruimte voor pleeghuizen richtte 

ouderenzorgorganisatie Cardia zich op het onderwerp eigenaarschap van de medewerkers. 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 zoeken. 

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).   

Primair werkt Cardia aan ‘wonen met ruimte voor eigenheid van bewoners met complexe 

zorgvragen’. Medewerkers leerden om op eigen initiatief vorm en uitvoering te geven aan behoeften 

en gewoonten van bewoners. Cardia wilde een focus aanbrengen op ‘Van willen naar doen’. Met 

behulp van het Planetree programma Samen Verschil Maken is een traject ingezet met vier locaties 

waarin medewerkers aan de slag gaan met eigenaarschap. Medewerkers zijn toegerust met 

projectmatige vaardigheden om multidisciplinair verbeteringen te realiseren voor bewoners.  

Dit leerproces is verder verstevigd en berust nu op drie pijlers: 

- Kennis en kunde met betrekking tot projectmatig verbeteren 

- 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) 

 

Resultaten: Effecten Cliënt, mantelzorger en professional  

- Cliënt & mantelzorger: De Cliëntenraad en kwaliteitscommissie zijn erg positief over de 

effecten voor de cliënten. Er is onder andere een snoezelbadkamer gerealiseerd, een duo-

fiets, levensboeken en een woonkamer wordt opgeknapt in de oude stijl. De cliëntenraad 

geeft aan dat er duidelijk aan behoeftes van bewoners wordt gewerkt. Zo heeft de duo-fiets 

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 duo-fiets zit je naast elkaar 
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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?’. 

- Professional: 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 één geeft aan 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 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. Zij kwamen met onderwerpen die ze voor de bewoners waardevol 

vonden om aan te pakken. 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 

ondersteund 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.’ 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Deskundigheidsbevordering professionals: Publicatie met inzichten in verschillende wijze 

waarop zorgaanbieders deskundigheidsbevordering voor professionals kunnen vormgeven. 

Deze inzichten zijn geïllustreerd met verschillende praktijkvoorbeelden. De volgende items 

zijn vanuit Cardia hier in opgenomen:   

o Rol/taakprofiel (competenties) van de medewerkers (eigenaarschap) en teamleiders  

o Het Artikel over gebruik  ‘U woont nu hier is gebruikt als inzending voor de 

Planetree award 2016. Cardia heeft hiervoor een nominatie voor gekregen. 

- Info Planetree programma ‘Samen Verschil Maken’ 

- Inloopspreekuren: medewerkers van Cardia kunnen vragen stellen en hulp krijgen in het 

proces. Projectmatig werken is voor de meeste zorgmedewerkers nieuw en zij vinden het 

lastig de juiste stappen te volgen. Naast de ondersteuning in het proces hebben deze 

inloopspreekuren de functie om te informeren over waar en bij wie medewerkers terecht 

kunnen binnen de instelling voor specifieke onderwerpen. 

- Intervisieaanpak en organisatie van feedback voor de teamleiders: onderwerpen tijdens 

deze intervisies zijn onder andere: wisselen tussen sturende en coachende rol, aanspreken 

medewerkers op gedrag, draagvlak creëren binnen team. Feedback geven gebeurt 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). Deze methode 

wordt gebruikt binnen Planetree. 

- Visie op leren: Cardia maakt gebruik van 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%).  

- Bouwstenen: tips om met eigenaarschap aan de slag te gaan.  

 

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/publicatie-deskundigheidsbevordering-professionals/
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/08/Gewenst-gedrag-medewerker-en-teamleider.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/08/Cardia-U-Woont-Nu-Hier_3.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/08/Planetree-folder-SVM-digitaal.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/08/Visie-op-leren-en-ontwikkelen.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/08/Bouwstenen.pdf
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Vervolgstappen voor de toekomst 

De aanpak krijgt een vervolg bij het kleinschalig wonen en zal samen met de betrokken 

professionals worden opgepakt. Cardia merkt wel dat men alert moet blijven en dat het ook een 

kwestie is van volhouden. Soms vervalt men in dezelfde patronen die men juist wil doorbreken. Het 

blijft een punt van aandacht hoe iedereen meegenomen kan worden in de ontwikkelingen. 

Evaluaties en de patronen blijven onderwerp van gesprek met de locaties, teams, OR en CR. In 

september start Cardia met een Management Development programma speciaal voor de teamleiders 

op basis van de geleerde lessen. 

Cardia wil verder inzetten op een multidisciplinaire aanpak, het betrekken van alle lagen en samen 

het verschil maken door te doen en doelen te stellen. Men wil de beeldvorming over eigenaarschap 

verder brengen door het bespreken van de patronen en werken aan de rol- en taakduidelijkheid van 

teamleiders.  

 

Tips & Tops 

- 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. 

- Maak patronen inzichtelijk 

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. Bekijk een voorbeeld van werken met patronen. 

- Benut de enthousiaste voorhoede: Deze spoort andere medewerkers aan om hetzelfde te 

doen. Belangrijk is om deze medewerkers effectief te ondersteunen. 

 

Meer weten:  

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

https://www.cardia.nl/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/cardia-geeft-eigenaarschap-aan-de-medewerkers/ 

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

 

 

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/08/Voorbeeld-werken-met-patronen.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/cardia/
https://www.cardia.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/cardia-geeft-eigenaarschap-aan-de-medewerkers/
https://www.waardigheidentrots.nl/tools/publicatie-deskundigheidsbevordering-professionals/

