
EEN REISVERHAAL, GELEERDE LESSEN, KANSEN EN TIPS

WAAROM EEN REISVERHAAL OVER CORONA?
In maart 2020 kwam corona ons land 
binnen en werd ook de langdurige zorg 
hard getroffen. In het najaar van 2020 zette 
iedereen zich opnieuw schrap voor de 
tweede golf. Vilans was benieuwd naar de 
manier waarop organisaties in de ouderen- 
en gehandicaptenzorg zich door deze crisis 
hebben heengeslagen en wat corona bij hen 
heeft teweeggebracht. Wat zijn ze anders 
gaan doen? Hoe hebben ze gereflecteerd op 
deze veranderingen; wat is ervan geleerd, 
en welke veranderingen houden ze vast en 
willen ze nooit meer loslaten? 

WIE HEBBEN WE GESPROKEN?
Vilans ging in gesprek met vijf organisaties 
in de gehandicaptenzorg (Estinea, Koraal, 
Philadelphia, Ophovenerhof en Pameijer) 
en vier organisaties in de ouderenzorg 
(TriviumMeulenbeltZorg, ZorgAccent, 
Aafje en Tangenborgh). Bij alle organisaties 
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verkende Vilans het perspectief van een 
bestuurder of manager en daarnaast dat 
van een zorgverlener. Dit gebeurde in een 
gezamenlijk online gesprek, waarin een 
aantal vragen aan hen werden voorgelegd. 
In een van de gesprekken was op verzoek 
van de betreffende organisatie ook een 
ervaringsdeskundige bewoner aanwezig. 

EEN INSPIREREND VERHAAL
De resultaten van deze gesprekken bieden we 
hierbij aan in de vorm van een reisverhaal 
en de hieruit geleerde lessen, kansen en 
tips over zorgen in tijden van corona. We 
nemen je mee in een noodgedwongen en 
onverwachte reis waarbij er vooraf nog geen 
plan of routebeschrijving beschikbaar was. 
We hopen dat de inzichten van deze negen 
organisaties je inspireren en laten zien hoe je 
kunt veranderen door een crisis – in dit geval 
corona – en wat je ervan kunt leren.
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EEN NOODGEDWONGEN 
EN ONVERWACHTE REIS 
VAN TOP TOT TEEN GERAAKT
Bestuurders, managers en medewerkers vertelden dat corona 
hun organisaties van top tot teen en van links naar rechts heeft 
geraakt. Het was een overval, het overkwam hen, ze hadden het 
gevoel in een film te zijn terechtgekomen. Het was zo onwerkelijk 
wat er gebeurde. Sommige organisaties zijn relatief hard getroffen 
en kenden veel besmettingen. In het najaar van 2020 zitten ze er 
opnieuw middenin. Ze zagen het aankomen, maar hoopten dat 
het hun deur voorbij zou gaan. Meteen wilden bestuurders en 
managers rust brengen in hun organisaties.

METEEN ACTIE
De maatregelen van de overheid brachten bestuurders en 
managers in een actiestand, wat ertoe leidde dat zij sturend en 
autoritair moesten optreden. Voor allen was het een worsteling, 
omdat het zo tegenstrijdig was met hun zorgvisie en hun 
gebruikelijke faciliterende managementrol. De maatregelen 
van de overheid moesten binnen de organisatie een vertaalslag 
krijgen. Het onverwachte van corona vroeg om concrete 
maatregelen. Er kwamen nieuwe voorschriften voor cliënten 
en familie, zoals handen wassen en anderhalve meter afstand 
houden. Dat was wennen. Er was ook angst: ‘Hoe moeten we 
verder?’ Het leven van bewoners kwam op zijn kop te staan 
doordat zij een tijdlang geen bezoek kregen en geen dagbesteding 
hadden. Medewerkers hadden veel zorgen over de bewoners; er 
leefden bij hen veel vragen en ook veel zorgen over hun eigen 
gezondheid. Op veel vragen hadden bestuurders en managers 
in deze fase van de reis nog geen antwoorden. Ze moesten een 
drempel over om dat te erkennen, omdat ze in andere situaties 
altijd antwoorden hadden. Dit was zo nieuw en onbekend. 
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VEEL VRAGEN
Zorgverleners waren onzeker: ‘Wat moet ik nu?’ Ook waren 
ze bang om cruciale fouten te maken die de gezondheid van 
bewoners negatief konden beïnvloeden. Ze stelden vragen aan 
hun bestuurders en managers, maar ook die wisten het op dat 
moment nog niet. Wel ontstond in alle organisaties na verloop 
van tijd ruimte om dit ongemak te laten zien en te bespreken. Men 
wist dat men elkaar hard nodig had om samen de klus te klaren. 

TWEE WERELDEN 
Ook in de thuissituatie van medewerkers gebeurde van alles. Er 
leken twee werelden te ontstaan: de werkwereld en de leefwereld. 
In de werkwereld waren zorgverleners erg op elkaar aangewezen 
en stonden ze dag en nacht voor elkaar klaar. Hier klaarden ze 
met elkaar alle klussen. Daarnaast was er hun leefwereld, waar 
ze echter vaak maar weinig deel van uitmaakten. Familie en 
vrienden zagen ze nauwelijks, om het risico op coronabesmetting 
zo klein mogelijk te maken. Ook bleven gesprekken met familie 
en vrienden over corona heel oppervlakkig. “Je kon het alleen 
met collega’s over corona hebben. Je weet hoe heftig het is als je 
er middenin zit. Vrienden begrepen niet dat ik niet meer naar de 
keet kwam.”

Zorgverlener: “Voorheen dacht ik: 
‘Oh, ik slik een keer en dan ga ik weer 
verder.’ Dat was nu niet genoeg. Als 
zorgverlener kon ik nu niet in de 
gewone wereld meedoen.”

Zorgverlener: “Ik zag een keer twee 
mensen op een bankje zitten en 
dacht: ‘Jongens, je moet eens weten 
waar ik vandaan kom.’ Je bent totaal 
afgesloten van de wereld: niemand 
weet waar je nu aan het werk bent.”

Zorgverlener: “Iedereen is bang, 
maar we zijn niet alleen. Samen met 
het team, samen met de cliënten en 
hun naasten, en met steun vanuit de 
organisatie.”
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GRENZEN IN TAKEN VERDWENEN
In de gehandicaptensector brachten bewoners opeens 24 uur 
per dag in hun woonvoorziening door, omdat de dagbesteding 
gesloten was. Normaal gesproken waren er tussen 9.00 en 16.00 
uur geen diensten, maar toen wel. Voor zorgverleners betekende 
dat een ommezwaai in diensten. Plots waren er geen grenzen 
meer in taken en kwamen medewerkers van de dagbesteding 
helpen in de woonvoorziening. Iedereen stak zijn handen uit 
de mouwen en ging helpen. Zorgverleners wilden iets gaan 
doen; samen ontdekken hoe ze voor de bewoners een zinvolle 
dagbesteding konden regelen. De hele sociale component ging 
eruit – geen bezoek, geen dagbesteding – en het aanbieden van 
structuur was daardoor hard nodig. Ook gingen teams elkaar 
helpen, daar waar het nodig was. 

TWEEDELING 
Er ontstond een tweedeling tussen direct betrokkenen: cliënten, 
familie en medewerkers, die corona als ‘last’ ervaarden en 
diegenen  die op zoek gingen naar het ‘nieuwe normaal’. De een 
zag het als bedreiging, de ander als kans. 

Bestuurder: “De impact op mensen 
is zo heftig. Je wilt de ander helpen, 
maar dat ging niet meer. Hoe van 
afstand dan toch dichtbij te komen? 
Ouders die hun kind terugnemen 
naar huis voelt als raar. Het is iets 
van ‘in de steek laten’, omdat je er 
niet voor hen kunt zijn.”

Bestuurder: “De enorme 
verantwoordelijkheid voor het kind 
van een ander dat jij in huis hebt, 
voelt als zwaar.” 

Bestuurder: “Onzichtbare grenzen 
die zijn gevoeld, zijn beslecht. Ieder 
pakte zijn rol in het extreme op en 
was gericht op de cliënt en op het 
tegenhouden van corona. Er is één 
gemeenschappelijke vijand waar je 
samen tegen vecht.”

Zorgverlener: “Het was een periode 
met veel emoties. Voorheen waren 
we vooral een ‘kakelclub’; nu ging het 
ergens over: wat doet ertoe op deze 
dag?”
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HET REISGEZELSCHAP 
GRIP KRIJGEN
Organisaties zijn vanaf maart 2020 meteen aan de slag gegaan 
om werk te maken van en grip te krijgen op de nieuwe situatie: 
er werden corona-afdelingen, crisisteams, een digitaal 
verpleegkundig team en mobiele testteams opgezet. Er werd 
een externe crisisadviseur ingezet met kennis over schokkende 
gebeurtenissen, maar ook een hygiënist en een arts-microbioloog. 
Beschermingsmaterialen werden aangeschaft. In de eerste 
maanden vonden er dagelijkse overleggen plaats. Een organisatie 
had een managementteam dat zichzelf ‘panoramateam’ noemde. 
Dat team werd omgedoopt tot ‘crisisteam’, met als doel overzicht 
te krijgen over alles wat er binnen de organisatie door corona 

gebeurde. Tussen bestuurders, managers en teams werden korte 
lijnen georganiseerd om vragen en antwoorden snel heen en 
weer te krijgen. Dagelijks werden updates gegeven over de stand 
van zaken rondom corona: hoeveel besmettingen en waar, welke 
nieuwe maatregelen, et cetera. 

STERKE BAND
Het reisgezelschap kreeg gedurende de reis een sterke band met 
elkaar: namen, functies en werkzaamheden werden voor iedereen 
bekend en er kwam steeds meer onderlinge waardering. Men had 
elkaar hard nodig.

6

EEN REISVERHAAL



EEN REISPLAN MAKEN 
CREATIEF, FLEXIBEL EN MOGELIJKHEDEN ZIEN
Creativiteit, flexibiliteit, denken in mogelijkheden en 
saamhorigheid zijn kwaliteiten die helpen om een crisis door 
te komen. Bestuurders, managers en zorgverleners werden 
door de beperkende maatregelen gedwongen om zaken op een 
andere manier te organiseren. Doordat iedereen creatief ging 
meedenken hoe om te gaan met deze beperkende maatregelen 
en ieder daarbij de ruimte kreeg om te experimenteren, werden 
er nieuwe en andere activiteiten bedacht. Waarom zou je het 
bijvoorbeeld als een vaststaand gegeven beschouwen dat een 
cliënt negen dagdelen naar de dagbesteding gaat, terwijl die 
daar zelf niet om vraagt? De zorgverlener ging vragen stellen 

als: ‘Wil je om 9.00 uur gaan werken of alleen in de middag? 
Of wil je alleen op afstand samen een kopje koffie drinken?’ De 
verbinding met elkaar om het anders te gaan doen, de voldoening 
die het gaf om dit in korte tijd met z’n allen neer te zetten en om 
ieders creativiteit maximaal te benutten, gaven een boost aan 
het ontwikkelen van dit nieuwe reisplan. Het reisplan werd waar 
nodig snel aangepast en dagelijks met teams besproken en snel 
met alle cliënten, familie en andere collega’s gedeeld. Dus: niet 
lullen, maar poetsen. Aan de slag!

MINDER GEJAAGD
Een zorgverlener in de gehandicaptenzorg vertelde dat ze sinds 
haar ervaring op de corona-afdeling minder gejaagd bezig 
is met van alles en nog wat rondom de cliënt. Ze is daardoor 
meer gericht op de dingen die voor de cliënt belangrijk zijn. De 
computer kan wat haar betreft wel even wachten. Doordat de 
zorgverlener alleen bezig hoeft te zijn met de cliënten, kan ze 
de boel de boel laten. Door het wegvallen van de ervaren druk 
van buiten – zoals de taak om met de bewoner een zorgplan te 
bespreken – komen dingen in een ander daglicht te staan.
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EIGEN KWALITEITEN INZETTEN
Zorgverleners waren meer op de locatie omdat randzaken als 
een extra overleg of onderzoek niet doorgingen. Ze gingen zich 
daardoor afvragen of al die randzaken wel nodig waren, en zijn 
hun eigen kwaliteiten meer gaan inzetten. 

KRITISCHER NAAR ZORG KIJKEN
Zorgverleners in de wijkverpleging zijn kritischer naar de zorg 
gaan kijken. Moesten de kopjes koffie eraf? Nee, de zorgverleners 
bleven gewoon bij cliënten hun kopjes koffie drinken; die 
werden bij eenzame cliënten juist heel belangrijk. Zorgverleners 
zijn meer hulpmiddelen gaan inzetten, bijvoorbeeld bij het 
kousen aantrekken. Een van de teams heeft dat aangepakt door 
één medewerker te benoemen die zich in deze hulpmiddelen 
verdiepte. Deze medewerker besprak dit vervolgens met de 

cliënt en regelde ook alles zodat het gebeurde. Voorheen dachten 
collega’s nog weleens: ‘Oh, dat is maar vijftien minuten werk en 
dat doe ik wel even.’ Hoe dit team dat voor elkaar heeft gekregen? 
Door veel en vaak met collega’s te praten en te vertellen dat dit 
beter is en dat het ‘de toekomst is’. Ook heeft een verpleegkundige 
in opleiding een pitch over technologie verzorgd. De collega’s 
werden daar enthousiast van. 

PASSENDE ZORG EN ONDERSTEUNING
Een manager in de gehandicaptenzorg vertelde dat duidelijker 
naar voren is gekomen wat onzinnige zorg is: ‘Waarom doen we 
wat we doen? Moet dat nu allemaal?’ Door het feit dat cliënten 
ook gedwongen in een situatie terechtkwamen die anders was 
dan normaal, lieten ze ook vaak andere dingen zien. Hierdoor 
ontstonden inzichten om de zorg anders te gaan inrichten. 
Doordat cliënten in de gehandicaptenzorg door corona bijna 
al hun tijd in de woonvoorziening doorbrachten, werden de 
huishoudelijke taken opnieuw verdeeld. Zorgverleners ontdekten 
toen bijvoorbeeld dat cliënten heel goed konden strijken, terwijl 
ze dat voorheen nooit deden. Er werden nieuwe ontdekkingen 
gedaan. Niet alleen kwaliteiten van medewerkers werden 
‘ontdekt’, maar ook die van cliënten. Zo was er een cliënt die 
altijd naar een bepaalde vorm van dagbesteding ging, maar daar 
nu door corona niet heen kon. Wel kon hij naar een andere vorm 

Zorgverlener: “Je had de tijd om de tijd te nemen. 
We hadden samen ons eigen ritme. Ik ontdekte 
dat cliënten bepaalde handelingen best wel zelf 
konden doen. Je bent onbewust snel geneigd om 
het over te nemen. Ik heb geleerd om meer los te 
laten. Ze mochten bijvoorbeeld een half uurtje 
later naar bed en om de tafel nog dekken voor de 
volgende ochtend.”
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van dagbesteding, die vervolgens nog beter bleek te bevallen dan 
zijn vorige. Dat zette de zorgmedewerkers aan het denken: ‘Zijn 
de cliënten wel bezig met dingen die hen interesseren? Bieden we 
cliënten wel voldoende mogelijkheden aan?’

TEAMS HELPEN ELKAAR
Teams zochten elkaar op als er hulp nodig was. Ze namen elkaars 
diensten over: ‘Kijk, als ik dit voor jou doe, wil jij dan …?’ De 
WhatsAppgroep van een team, oorspronkelijk bedoeld voor leuke 
dingen, werd ingezet om het team snel te informeren over de 
laatste ontwikkelingen rondom corona vanuit de organisatie en 
om zaken snel met elkaar af te stemmen. 

VAN BETEKENIS WILLEN ZIJN
Een ervaringsdeskundige cliënt met ambulante begeleiding wilde 
van betekenis zijn. Zij zag dat cliënten in een woonvoorziening 
gestrest waren; ze waren zichzelf niet en verveelden zich dood. Zij 
is toen gaan vloggen en deelde deze vlogs met cliënten. Daarnaast 
is ze kleurplaten en hartjesslingers gaan maken die ze vervolgens 
uitdeelde bij cliënten en buren. Ze klopte bij de buren aan met de 
vraag of ze iets kon doen. Maar er was bij haar ook verwarring:  
“Bij mijn organisatie mocht ik niet samen met anderen aan een 
tafel zitten, maar in de supermarkt lopen de mensen dicht op 
elkaar.” Hier was opnieuw sprake van twee verschillende werelden.

NAUWER SAMENWERKEN MET FAMILIE
Zorgverleners in de wijkverpleging zijn nauwer gaan 
samenwerken met familie. Ze gingen op zoek naar een of twee 
mensen die aanspreekpunt konden zijn voor de cliënt, en dachten 
met hen na over de vraag wat de cliënt zelf kon doen en wat de 
familie zou willen doen. Zorgverleners in de gehandicaptenzorg 
zochten via beeldbellen meer contact met de ouders van cliënten 
en vroegen ze wat het met hen deed dat ze door corona hun kind 
niet konden bezoeken. Dit leidde tot meer betrokkenheid, tot 
andere vragen en gespreksonderwerpen en men leerde elkaar 
beter kennen.

Zorgverlener: “Bij mensen die vijftien 
tot achttien jaar in zorg zijn, is de zorg 
erin geslopen en zijn er vaste patronen 
ontstaan. Nu moesten we op zoek naar hoe 
we zo min mogelijk contact met de cliënt 
konden hebben. Die minimale zorg is ook nu 
nog gehandhaafd.”
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KEUZES MAKEN 
ONMENSELIJK EN MENSONWAARDIG
De noodzaak tot het maken van keuzes werd indringend 
duidelijk toen zorgverleners de maatregelen van de overheid als 
onmenselijk en mensonwaardig gingen zien. Bij een zorgverlener 
gaf Moederdag de doorslag: “Wat betekent het als een kind zijn 
moeder niet kan zien?” Of de uitspraak van een ouder: “Wie ben 
jij om te bepalen of ik mijn kind nog mag bezoeken?” Daarop 
heeft de organisatie een ouderbijeenkomst georganiseerd om 
in gesprek te gaan over corona en de maatregelen. De vraag 
kwam aan bod hoe ouders corona hebben beleefd en welke 
aandachtspunten zij voor de organisatie hebben. Niet iedere cliënt 
is even sterk en daarom zijn ook gesprekken met de ouders nodig.

LAAT VAN JE HOREN
Ook was er een dochter die met een brandbrief voor haar 98-jarige 
moeder kwam. De familie miste het contact heel erg: “Kunnen 
jullie niets bedenken?” De bestuurder belde het team en ze gingen 
aan de slag. Binnen twee dagen was er een ontmoetingshuisje 
in de tuin geregeld, waar moeder en dochter elkaar konden 
zien. Binnen korte tijd kreeg deze organisatie het voor elkaar 
om, met sponsoring door externe organisaties, zeven van deze 
ontmoetingshuisjes te realiseren. De samenleving helpt, maar je 
moet wel van je laten horen. 

SAMENWERKEN MET ANDERE ORGANISATIES
Een team in de wijkverpleging kreeg met dilemma’s te maken in 
de zorg voor psychiatrische cliënten. Voor hun psychiatrische 
problematiek ontvingen deze cliënten normaal gesproken hulp 
van andere organisaties. Tijdens de eerste lockdown brachten 
deze organisaties echter geen huisbezoeken en was er alleen één 
of twee keer per week telefonisch contact met deze cliënten. Dat 
betekende dat de wijkverpleegkundige vaak de enige persoon 
was die deze cliënten zag. Terwijl dit team de zorg bij cliënten 

??
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ging afschalen, wilden collega’s uit het team deze cliënten wel 
in hun vrije tijd gaan helpen. De bereidheid bij zorgverleners 
om te willen helpen, kan ook te ver gaan, vonden de bestuurder 
en zorgverlener van dit wijkteam. De bestuurder besprak het 
stopzetten van de huisbezoeken met betreffende organisatie. Die 
samenwerking verliep niet altijd even soepel. 

VOLHOUDEN: HOE?
De focus in veel teams kwam te liggen op de vraag: ‘Hoe gaan 
we dit met elkaar volhouden?’ Medewerkers die moe waren en 
het gevoel hadden dat ze het niet vol konden houden, kregen 
het verzoek om hun dienst te ruilen, om op die manier uitval 
te voorkomen. Er werden niet alleen zorginhoudelijke vragen 
gesteld, maar er kwam ook ruimte voor persoonlijke aandacht 
voor de medewerker: ‘Hoe gaat het met je?’ Veel werd in goede 
afstemming met elkaar gedaan en in moeilijke momenten werden 
stap voor stap gehandeld.

REGELRUIMTE IN TEAMS
Bestuurders en managers vertelden heel bewust te prioriteren in 
wat op bepaalde momenten wel en niet belangrijk was. Ze wilden 
in een faciliterende rol komen en teams veel ruimte geven om 
hun eigen beslissingen te nemen. Er kwam steeds meer ruimte en 
respect voor elkaars kwaliteiten, ongeacht de functie. Het werd 

een gezamenlijke opgave. Een van de organisaties werkte vanuit 
het uitgangspunt: ‘Wie het weet, mag het zeggen.’

STEUN VOOR MEDEWERKERS
Bestuurders en managers merkten dat medewerkers heel 
verschillend omgingen met de onzekerheid die corona gaf. Een 
organisatie richtte een nazorgteam in om medewerkers te laten 
weten dat er, naast leidinggevenden en directe collega’s, ook 
andere collega’s voor hen waren. Ook wilde men monitoren 
hoe ver medewerkers in hun verwerking waren, om daarmee 
uitval te voorkomen. Daarbij kwam naar voren dat medewerkers 
die in de verleden tijd spraken, verder bleken te kunnen. Niet 
diegenen die zeiden: ‘Jeetje, ik vind het nog steeds heftig.’ Deze 
medewerkers waren er nog niet klaar mee. Dit nazorgteam ging 
echt luisteren naar wat voor medewerkers belangrijk was in 
heftige situaties rond corona. Zij kregen tips hoe deze periode 
goed door te komen. Daarbij was er vooral aandacht voor de 
medewerkers die alleen wonen: ‘Je kunt er niet vaak genoeg 
over praten.’ Hierbij stelde het nazorgteam vragen als: ‘Wat ga 
je doen na je dienst? Heb je iemand die je opvangt? Hoe neem 
je afstand?’ De vertrouwelijke gesprekken werden door de 
medewerkers erg gewaardeerd.
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STAPJE TERUG: WAT IS NU BELANGRIJK?
Het prioriteren was voor veel organisaties een belangrijke eerste 
stap: ‘Willen we alles of kijken we naar wat noodzakelijk is?’ 
Een organisatie zette bewust een stapje terug; het uitgangspunt 
werd de vraag: ‘Is de cliënt tevreden?’ Niet: beter, best en nog 
meer, maar: terug naar de basis. Naast cliënten blijven staan: wat 
willen zij? Wat zijn hun wensen en mogelijkheden? Dat werd ook 
aan de medewerkers gevraagd. Voorheen waren er project- en 
werkgroepen, nu kijkt men meer naar de mens, door bijvoorbeeld 
te vragen: ‘Wat doet angst met jou?’ Organisaties hoeven niet 
langer meer het onderste uit de kan te halen en het beste jongetje 
van de klas zijn. Een belangrijkste les is: maak dingen niet te 
groot, pel ze af en bepaal wat je moet doen. Dat zeggen ook de 
zorgverleners in deze organisatie. Cliënten móesten zoveel: 
naar muziek, naar sport, et cetera. Ouders zeiden vaak al: ‘Het 
is iets te veel.’ Dit maakte dat zorgverleners anders omgingen 
met starttijden van busjes en dat dagprogramma’s werden 
aangepast. Men deed een stap terug: van ‘en en en’ naar ‘wat is nú 
belangrijk?’

IN GOEDE SFEER DILEMMA’S BESPREKEN
Er was een grote bereidheid om de tijd met corona goed 
door te komen. De interpretatie van de maatregelen door de 
overheid leidde nog weleens tot dilemma’s en flinke discussies. 

Bijvoorbeeld: ‘Moet deze cliënt nu wel of niet in quarantaine?’ 
Of: ‘Een ouder wil haar kind zien, maar dan lopen de andere 
bewoners op de afdeling risico.’ Hoe maak je dan de juiste 
afwegingen met al die verschillende belangen en emoties die 
daarbij komen kijken? Juist door het transparant te maken en 
in het gesprek een goede sfeer te creëren, kwamen de belangen 
van alle betrokkenen echt op tafel. (Kijk voor hulpmiddel voor 
omgaan met dilemma’s: Routeplanner dilemma’s in de zorg).

MINDER SNEL OORDELEN
Doordat veranderingen elkaar zo snel opvolgden, leerden 
medewerkers om elkaar niet te snel te beoordelen. Wat 
maandag binnenkwam, kon dinsdag gewijzigd worden. Als 
je dan woensdag weer ging werken, was het alweer anders. 
Medewerkers moesten zich goed inleven in collega’s en nadenken 
over wat er allemaal was gebeurd, voordat ze zich een oordeel 
vormden.

Bestuurder: “Soms was er een rechtstreekse 
confrontatie: ‘Kijk, deze moeder gaat eraan 
onderdoor. Als we zo doorgaan, dan maken we 
meer kapot dan dat we goed doen’. Medewerkers 
werden zich er meer bewust van hoe zingevend 
hun werk is.”
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VERANDERINGEN TEWEEG 
BRENGEN
ZELF KUNNEN DOEN
Cliënten en familie bleken opeens veel dingen zelf te kunnen 
doen. Als het weer wat rustiger is, willen bestuurders daar nog 
eens een keer goed over nadenken. 

DIGITALE VOORUITGANG
Vooral in de digitalisering is veel vooruitgang geboekt die 
bestuurders en managers niet hadden verwacht. Neem digitaal 
overleg met de cliëntenraad; dat was voorheen niet denkbaar 
geweest. Maar ook de uitrol van een digitaal platform voor 

cliënten heeft een vlucht genomen, evenals een online omgeving 
waar cliënten hun eigen dossier kunnen inzien. Deze uitrol ging 
nu veel sneller. Dat gold ook voor een digitaal platform voor 
ouders, waar ze terechtkunnen met vragen over regelgeving 
en vragen aan gedragskundigen. Dit platform – ‘Sophi online’ 
– werd door de betreffende organisatie meteen ook opengesteld 
voor ouders van kinderen die niet bij deze organisatie woonden 
of werkten, juist nu in deze coronaperiode veel kinderen thuis 
waren. Een ander initiatief van deze organisatie was  
‘Hallo Thuis’, dat eveneens werd opengesteld voor cliënten van 
andere zorgaanbieders. Dit videokanaal is opgezet als vervanging 
voor de dagbesteding die in de eerste golf wegviel, met ook 
aandacht voor lichamelijke beweging, knutselen, workshops, 
verhalen, muziek et cetera. 

Een organisatie in de ouderenzorg had naast het gewone 
multidisciplinaire overleg ook één keer per week 
afstemmingsoverleg. Die wekelijkse afstemmingsoverleggen 
met zorgmedewerkers en behandelaars werden uitgebreid met 
familie ‘op afstand’. Door de lockdown is die vorm gekozen en 
vastgehouden in de tijd die daarop volgde.
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Het beeldvergaderen van zorgverleners met gedragskundigen 
leidde ertoe dat ze sneller tot de kern kwamen dan in een gewoon 
telefoongesprek. Het digitaal contact is in deze organisatie ook 
opengezet voor alle andere medewerkers. Niet iedere medewerker 
is even enthousiast over beeldbellen. Een organisatie heeft dat 
opgelost door te zeggen: beeldvergaderen, tenzij. 

DOORBREKEN VAN VASTE SOCIALE PATRONEN
Een bestuurder stelde dat het ook heel verfrissend kan zijn om 
niet met z’n allen bij elkaar te zitten, maar in kleinere groepen 
online te vergaderen. Dan doorbreek je vaste sociale patronen en 
maak je bewust andere samenstellingen. 

Een bestuurder is digitaal gaan koffiedrinken met medewerkers 
via het inschrijven in tijdvakken. De bestuurder wilde op deze 
manier toegankelijker zijn en meer gevoel krijgen bij wat er op 
de werkvloer speelde. Soms gingen medewerkers na dit gesprek 
verder met elkaar in gesprek. Zo kwam er op een online manier 
ook meer verbinding tussen medewerkers onderling. Een 
andere bestuurder vertelde meer contact te hebben gekregen 
met medewerkers in het primaire proces. Het contact werd 
laagdrempeliger dan voorheen en was gefocust op hoe het met de 
medewerker gaat. 

OPRECHTE INTERESSE
Door corona kwam er meer oprechte interesse in elkaar. 
Medewerkers leerden elkaar en elkaars kwaliteiten beter kennen. 
Die kwaliteiten werden gewaardeerd en er werd gebruik van 
gemaakt. Medewerkers die ervaring hadden met sociale media, 
maakten met hun collega’s filmpjes om cliënten thuis toch 
dagbesteding te bieden. Ze gingen behoorlijk uit hun comfortzone 
en maakten filmpjes over bewegen, koken en spelletjes doen. Elke 
week kwam er nieuw repertoire online.

Bestuurder: “Door corona ben ik 
erin bevestigd dat ik als bestuurder 
besluiten neem op basis van veiligheid 
en welbevinden van bewoners en 
medewerkers. Pas daarna komen de 
verwanten.”
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MEER KANSEN DOOR DIGITALE ONDERSTEUNING 
Door het beeldbellen met cliënten konden zorgverleners bij 
de mensen ‘naar binnen kijken’. Dat was voor hen een nieuwe 
manier om te zien of het echt goed gaat met een cliënt. Er werd 
opgemerkt dat beeldbellen ook helpt om dichtbij te zijn als een 
cliënt van de dagbesteding bijvoorbeeld een been breekt. Dus niet 
alleen bij noodsituaties zoals corona, maar ook wanneer cliënten 
om andere redenen niet kunnen komen. Zorgverleners zagen 
steeds meer mogelijkheden om de ondersteuning van cliënten 
ook digitaal in te richten. Er werd voor thuiswonende cliënten 
zelfs een ‘digitaal koffiemoment’ georganiseerd.

Bestuurder: “Door het digitale werken 
ben ik er wel achter gekomen hoe 
belangrijk het contact met je collega’s is.”

Bestuurder: “De digitale vaardigheden 
willen we vasthouden. Dit nemen we 
mee naar HRM als extra vaardigheid die 
medewerkers moeten leren beheersen.”
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VERANDERINGEN VASTHOUDEN
MINDER HUIVERIG VOOR VERANDERINGEN
De coronacrisis heeft zorgverleners ertoe aangezet om meer 
risico’s te durven nemen om veranderingen aan te gaan. Ze 
hebben ervaren dat een gedwongen verandering ook veel 
positiefs teweeg kan brengen en ze verwachten in de toekomst 
minder huiverig te zijn voor een geplande verandering. Door 
vanuit verschillende afdelingen meer met elkaar samen te 
werken (bijvoorbeeld wonen en dagbesteding) zijn ze elkaars 
werkzaamheden meer gaan waarderen en weten ze elkaar sneller 
te vinden. 

Soms zijn teams bang voor verandering en willen ze het oude 
vasthouden. Door corona is de noodzaak van verandering voor 
cliënten, de organisatie en het werk duidelijker geworden. 
Dan durven mensen over de drempel te stappen. Daarbij is het 
belangrijk dat medewerkers ervaren dat ze op de organisatie 
kunnen terugvallen. 

Soms gaat het bij een verandering ook om een positie of functie 
die iemand niet kwijt wil. Er is angst voor het onbekende: ‘Wat 
doet dat met mij? Kan ik dat wel?’ Als medewerkers hierin 
worden begeleid, dan lukt het vaak wel, volgens een manager. 
Wat heeft iemand nodig om mee te kunnen veranderen? 
Communiceer waarom het belangrijk is dat er veranderd moet 
worden en dan blijkt het vaak te lukken.

WAT KAN WÉL?
Omdat zorgverleners minder voor cliënten konden doen, gingen 
ze op zoek naar wat wél kon. Door de schaarste zijn veel teams 
veel persoonsgerichter gaan werken: meer een-op-een en in 
kleinere groepen. Dit blijven veel teams doen. Vooral is er veel 
meer aandacht gekomen voor wat iemand heel belangrijk vindt: 
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door gewoon bij bewoners langs te gaan en te vragen wat ze 
willen. Al waren het maar tien minuten, dat was voor bewoners 
al fantastisch. De persoonlijke benadering doet goed en heeft een 
grote vooruitgang geboekt. Zorgverleners vertelden de cliënten 
en hun familie nu nóg beter te kennen.

RUST BEHOUDEN
Het feit dat door het bezoekverbod er ook in de gezamenlijke 
huiskamer geen bezoek meer aanwezig was, bracht voor een deel 
van de cliënten rust. Zorgverleners willen meer in gesprek blijven 
met familieleden en cliënten over de effecten van bezoek en de 
aanwezigheid van familie in de huiskamer. Een aandachtspunt 
daarbij is hoe de rust meer bewaard kan blijven.

SCHOLING OP DE WERKVLOER
Scholing vond meer op de werkvloer plaats en werd afgestemd 
op de behoefte van de zorgverleners, in plaats dat er een vast 
scholingsaanbod werd gegeven. Die nieuwe aanpak beviel zo goed 
dat een organisatie deze wil vasthouden: meer gericht op leren op 
de werkplek, en niet vanuit een externe locatie. 

TIMMER PLANNEN NIET DICHT
Een manager zei het belangrijk te vinden dat medewerkers de 
ruimte blijven behouden om mee te denken bij zaken die hen 

aangaan. “Maak het niet te gedetailleerd en timmer plannen niet 
dicht”, was haar boodschap. Zorgverleners zijn prima in staat 
om, na overleg met cliënten, familie en team, vanuit hun eigen 
professionele inzichten de beste keuzes te maken. Kaders zijn wel 
nodig, maar het is belangrijk dat zorgverleners de ruimte krijgen 
als het gaat om praktische zaken.

BLIJVEN VASTHOUDEN: HOE?
Sommige zorgverleners vragen zich oprecht af of het lukt om na 
de coronaperiode de positieve veranderingen vast te houden. Ze 
hebben zorgen of teams dan niet gewoon in hun oude patronen 
terug zullen vallen: ‘Corona is voorbij en dan pakken we de oude 
draad weer op.’

Zorgverlener: “Door corona zijn we 
creatiever geworden. Niet bij de 
pakken gaan neerzitten, maar kijken: 
‘wat werkt wel’ en niet meer: ‘wat 
werkt niet’.”

Zorgverlener: “Vroeger grapten we 
weleens dat ze bij de dagbesteding 
maar wat aanknutselden, maar daar 
denken we nu wel anders over.”
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REISHERINNERINGEN 
OM NOOIT TE VERGETEN
Corona heeft een enorme indruk gemaakt op bestuurders, 
managers en zorgverleners in de ouderen- en gehandicaptenzorg. 
Op de vraag: ‘Wat neem je mee uit de coronacrisis en wat laat je 
nooit meer los?’ gaven ze de volgende antwoorden.

BESTUURDERS EN MANAGERS
• Samen de schouders eronder zetten, dat wil ik vasthouden!
• Een luisterend oor is in onze organisatie een belangrijke 

waarde geworden.
• De veerkracht binnen de organisatie en de bevestiging van onze 

aanpak en mentaliteit.
• Wat niet mogelijk lijkt, is wel mogelijk. Dat moet je bespreken.
• Veel mooie maar ook heftige ontmoetingen die veel positiefs 

hebben gebracht.
• Corona kan iedereen treffen en staat dicht bij ieders eigen 

leven, waardoor het ook persoonlijker werd.
• De enorme impact die het heeft. Van verdenking van 

besmetting tot wat het met jou, cliënten en familie doet. We 
moeten verbinding houden. We moeten het hart niet uit het 
oog verliezen en werken vanuit een stevige zorgvisie: het gaat 
om de wensen die hier wonen!

• We moeten de focus krijgen op de vraag: waarom hebben we dit 
vak gekozen? En laat mensen hun vak doen.

• Op zoek gaan naar nieuwe oplossingen door andere mensen 
erbij te betrekken. Dat schept meer mogelijkheden, het is 
praktischer en geeft meer energie.

R E I S
L O G
B O E K
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ZORGVERLENERS
• De vanzelfsprekendheid dat we er voor de bewoners zijn. Zij 

staan centraal en zijn nummer één. Dat blijft ook zo, in welke 
woelige wateren ze ook zitten. 

• Ogenschijnlijk heel kleine dingen kunnen iets moois 
betekenen.

• Soms was ik het enige aanspreekpunt voor een cliënt. Dat 
ik dan een beetje warmte kon bieden, heeft indruk op me 
gemaakt.

• De saamhorigheid blijft me bij. Bij terminale zorg waarbij de 
familie minder aanwezig kon zijn, zag ik de angst van cliënten 
en sloeg ik ondanks de regels een arm om hen heen.

• Bewoners hebben meer in zich dan ik denk. Laat hen het eerst 
maar eens zelf doen en dit moeten we dan overbrengen op 
collega’s.

• Het autoritair-zijn sprak me niet aan. Het moest, maar ik ben 
blij dat het klaar is. Een dienst uitwerken zonder inspraak van 
collega’s is niet mijn normale manier van werken.

• De beperkingen die werden opgelegd en dat wij bepaalden wat 
de bewoners konden doen. Het leek wel een soort straf dat hun 
alle regie werd ontnomen. We deden het voor het goede doel, 
maar emotioneel was het zo tegenstrijdig.

• Voorheen belden we, nu spreken we elkaar online in Teams. 
Dat is iets oprechter en het wordt duidelijker wat iemand 
bedoelt. Het helpt dat je elkaar ziet.

• Het moment dat de testuitslagen van corona binnenkwamen. 
Toen heb ik een traan gelaten. Je moet door, maar we wisten 
nog niet hoe. Maar ik heb geen twijfel gehad of we het konden!

• Ik heb mezelf beter leren kennen doordat ik minder contact 
met anderen had en afgesloten was van de gewone wereld. Ik 
trok veel naar me toe en kan nu beter dingen uit handen geven. 
Ik heb meer vertrouwen in de ander en kan meer delegeren. Dat 
geeft rust.
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EEN ZWARE REIS
De reis is zwaar, onbekend en niet gemakkelijk. Er is echter 
geen keuze; corona dwingt iedereen tot aanpassingen. Er wordt 
enorm hard gewerkt en er is héél veel bereikt om de coronacrisis 
het hoofd te kunnen bieden. In dit onderzoek is verkend hoe 
medewerkers in negen zorgorganisaties zijn omgegaan met 
corona. Elke crisis biedt naast problemen ook kansen. Wat heeft 
de coronacrisis hun geleerd en welke aanpassingen die ze gedaan 
hebben, willen ze behouden voor de toekomst? 

VOLHOUDEN 
Daarnaast is de reis nog niet ten einde. De situatie rondom 
corona zal nog een tijd voortduren. Uit de reisverhalen komen 
ook nieuwe onzekerheden naar boven. Hoe houden we het vol 
en hoe zorgen we ervoor dat we met elkaar het goede blijven 
doen voor bewoners, hun familie en voor elkaar? Er zijn veel 
inzichten opgedaan die te maken hebben met ‘de bedoeling’. 
Waarom doen we wat we doen en wat hebben we nú nodig? Niet 
alleen voor de cliëntenzorg, maar zeker ook voor de inzetbaarheid 
van medewerkers. Welke keuzes dragen bij aan goede zorg en 
aan het welzijn van medewerkers? Naast de herwaardering van 
het primaire proces, blijkt dat medewerkers prima in staat zijn 
om creatief en flexibel in te springen op veranderingen en om 
passende oplossingen te bedenken.
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POSITIEVE EFFECTEN
Corona heeft veel ogen geopend en zorgmedewerkers uitgedaagd 
om te laten zien op welke manier ze hun vak willen uitoefenen. 
Door de waan van de dag leek dat vak soms wat meer op de 
achtergrond te zijn geraakt. Vilans ziet naast de vele zorgen door 
corona ook mooie en positieve effecten. Hoe kunnen we er nu 
voor zorgen dat we niet in de valkuil van oude patronen stappen? 
Hoe kunnen we de kansen vasthouden die corona heeft geboden? 
We zoeken naar een positieve noot in zware tijden.

Uit de reflectie zijn drie thema’s te onderscheiden waaraan Vilans 
de inzichten uit de veranderreis koppelt:
1. VERANDERBEREIDHEID
2. (HER)WAARDERING VAN ELKAARS KWALITEITEN
3. PERSOONSGERICHTE ZORG

1. VERANDERBEREIDHEID
Het gevoel van vertrouwen in elkaars kwaliteiten en de ruimte 
om zelf keuzes te maken, zorgen bij zorgmedewerkers voor meer 
creativiteit en durf om te experimenteren. Dit ondanks alle 
onzekerheden en angsten bij cliënten, familie, zorgverleners 
en andere collega’s. De veranderbereidheid nam bij iedereen 
toe om te leren hoe om te gaan met corona. Je ‘moest’ wel 
veranderen; mensen werden letterlijk losgemaakt van de oude 
situatie. Bestaande starre houdingen van niet kunnen of willen 
veranderen, werden flexibeler. Dit proces werd verstevigd 
doordat men vanuit de faciliterende schil van de organisatie 
de benodigde voorwaarden schiep. Er werd snel en flexibel 
ingesprongen op behoeften vanuit de praktijk. Er werd naar 
elkaar geluisterd en snel gehandeld. Dit had mooie effecten 
op de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers. Het 
besef groeide dat de kwaliteit van de zorg afhankelijk is van 
de inzetbaarheid van diegenen die de zorg en ondersteuning 
moeten geven. Er kwam meer aandacht voor de vragen van het 
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zorgend personeel, evenals voor hun behoefte aan invloed op 
te maken keuzes en hun (emotioneel) welbevinden. Het gevoel 
van verbinding en dat van invloed werden hierdoor versterkt, 
waardoor een verandering eerder gezien werd als een kans in 
plaats van als een bedreiging. Ieder nam en durfde steeds meer 
zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. Het besef groeide dat 
het ertoe doet wat je zegt, voelt en inbrengt.

2. (HER)WAARDERING VAN ELKAARS KWALITEITEN 
De uitdaging was enorm, voor iedereen. Het was nodig om ieders 
kwaliteiten te kennen en te benutten om goed om te gaan met 
corona, het werk aan te kunnen en de moed erin te houden. 
Wat ook hielp, was om corona te zien als een gezamenlijke 
‘vijand’. Dat maakte het doel helder: ‘Hoe komen we hier met 
z’n allen zo veilig mogelijk doorheen?’ Dit zorgde voor een grote 
saamhorigheid. Het woord samen, begrip voor elkaar en inzicht 
in elkaars werk en taken, werden vaak genoemd. Er ontstonden 
nieuwe manieren van werken: werkgrenzen vervaagden en taken 
werden van elkaar overgenomen. Zo groeide het gevoel: ‘We 
hebben elkaar nodig, dan kunnen we het!’ Deze saamhorigheid 
en het – vaak verbeterde – inzicht in elkaars werk, zorgden voor 
een sfeer waarin er naast werkinhoud ook meer persoonlijke 
aandacht voor elkaar was. Leren en veranderen doe je het beste 
met elkaar; niet in je eentje, maar samen: cliënten, familie 

en álle medewerkers. Er kwam ruimte voor het tonen van 
kwetsbaarheid, om iets niet te weten en meer open te staan voor 
andermans inzichten en ideeën. Er kwam meer aandacht voor 
de emoties en beleving van alle betrokkenen. De vraag ‘hoe 
gaat het met je?’ werd vaker gesteld. Er kwam meer oog voor 
alle betrokkenen, zowel op emotioneel vlak als op het vlak van 
werkkwaliteiten en persoonlijke kwaliteiten. Daardoor ontstond 
ruimte voor ieders aandeel in het proces en nam het aantal top-
downbeslissingen af. Of je nu cliënt, familie, zorgmedewerker, 
schoonmaker of directeur bent: het gaat om cocreatie en ieder 
doet ertoe! 

3. PERSOONSGERICHTE ZORG 
‘Waarom doen we de dingen die we doen?’ Maar ook: ‘Er kan 
meer dan we dachten.’ Door de soms rauwe ervaringen van 
de nieuwe werkelijkheid werd er dagelijks van ervaringen 
geleerd. Er was geen tijd voor een workshop, leertraject of 
ontwikkeltraject met project- en werkgroepen. Bijna alles werd 
kortcyclisch geleerd in de praktijk: leren op de werkplek en op 
het moment dat je het nodig hebt. Niet alleen leren op het niveau 
van het feitelijk leren van een nieuw hygiëneprotocol, maar ook 
het dieper leren. Veel medewerkers vroegen zich af: ‘Waarom 
doe ik dit?’ En: ‘Wat betekent dit voor mijzelf als zorgverlener, 
bestuurder of manager?’ Er vond reflectie plaats op het eigen 
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handelen en op de relatie met anderen. Veel inzichten zijn 
opgedaan rondom persoonsgerichte zorg en de zelfredzaamheid 
van cliënten. Doordat bijzaken wegvielen of gewoonweg de 
capaciteit hiervoor wegviel, kwamen vaste en ingesleten 
patronen en vooringenomen denkbeelden van medewerkers aan 
het licht. Zorgverleners ontdekten dat cliënten meer konden 
dan ze dachten. Het was bijna een paradox: tijdens de hectiek 
was er tóch meer rust en ruimte voor diepere reflectie. Dit had 
positieve effecten op (1) de concrete vertaling van de visie op 
persoonsgerichte zorg naar de toepassing ervan in de praktijk 
en (2) de relatie die zorgverleners hadden met cliënten en hun 
naasten. Zorgverleners gingen op zoek naar het antwoord op 
de vraag: ‘Hoe kan ik nú de juiste aandacht geven aan cliënten 
en familie; wat hebben ze echt nodig?’ Persoonsgerichte zorg in 
topvorm!

CONCRETE RESULTATEN
Uit de gesprekken kwamen nieuwe manieren van werken naar 
voren die bestuurders en zorgverleners willen vasthouden, zoals:
• Online dagbesteding met journaals, muziek, knutselen en 

puzzelen; 
• Digitaal koffiedrinken met elkaar;
• Scholing online met bijvoorbeeld webinars;
• Scholing vaker vraaggericht en op locatie en dichtbij of op de 

werkvloer;
• Beeldvergaderen (intern maar ook extern);
• Collegiale opvang en de inzet van een nazorgteam;
• Online wekelijkse multidisciplinaire overleggen (met familie 

erbij);
• Versnelde implementaties van een digitaal familienet en van 

cliëntportalen met inzicht in cliëntdossiers;
• Videoconsulten met behandelaren, zoals gedragsspecialisten;
• Wekelijks kort met elkaar vergaderen in plaats van één keer per 

maand lang;
• Meer thuiswerken;
• De inzet van een digitaal verpleegkundig team. 
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Zie een verandering als een kans
niet alleen als een last of als moeten. 

1

Zorg voor momenten van rust. 
Wanneer de situatie even te veel wordt, 
kan stilstaan soms de beste manier zijn 
om vooruit te komen. 

2

Bestuurders en zorgverleners  
geven twaalf praktische tips voor  
de dagelijkse praktijk:

Heb vertrouwen in jezelf en in je eigen 
kunnen. Weet je iets niet, vraag hulp 
en haal deskundigheid in huis. Laat je 
inspireren door andere zorgorganisaties 
of organisaties uit een andere sector.

3

Durf te experimenteren en wees 
creatief. Probeer uit, doe ervaringen op, 
wees flexibel. Je kunt meer dan je denkt. 

4

Heb oog voor verschillen en geef hiervoor 
de ruimte. Mensen hebben hun eigen 
manieren (leerstijlen) voor het omgaan 
met nieuwe situaties. De een probeert 
snel uit; de ander wil eerst informatie. 

5

Zorg voor korte lijnen en meer korte 
momenten van afstemming. Stel continu 
bij waar nodig.

6

Reflecteer niet alleen op wat je doet, 
maar ook op waarom en hoe je iets doet. 
Stel de vraag: doen we nu de juiste 
dingen? Zo niet of twijfel je, leg je vragen 
op tafel! Blijf staan voor je vak en laat je 
niet afleiden. 

7

Doe het samen. Ga met elkaar in 
gesprek en sta open voor wat de ander 
voor waardevols kan inbrengen. Gebruik 
de kracht van verschillende perspectieven 
voor beter passende oplossingen en 
zorg voor een veilige omgeving om dit te 
kunnen doen. 

8

Zorg voor goede informatiestromen 
om bij iedereen betrokkenheid en inzicht 
te stimuleren. Stem met cliënten, familie 
en medewerkers af waaraan behoefte 
is. Geef de juiste informatie op de juiste 
wijze, op het juiste moment en op de 
juiste plek.

9

Zorg dat je er voor elkaar bent.  
Voor praktische zaken én om de vraag te 
stellen: ‘Hoe gaat het met je?’ Organiseer 
aandacht op de werkvloer én bied opvang 
buiten de lijnverantwoordelijkheid 
wanneer het emotioneel te belastend 
wordt. 

10

Waardeer het leren op de werkplek 
en ondersteun dit. Leren op de werkplek 
is bewezen effectiever dan in de 
schoolbanken. Wanneer je leerervaringen 
meteen in de praktijk kunt toepassen, 
helpt dit om een omslag te maken.

11

De reis kent ups en downs. Periodes 
van succes en de juiste ‘flow’ worden 
afgewisseld door onzekere en moeilijke 
momenten. Dit is onvermijdelijk tijdens 
leer- en veranderprocessen. Iedereen 
ervaart dit verschillend (afhankelijk 
van je leerstijl en mindset), maar het is 
noodzakelijk om door te maken: zo leer je 
en kom je verder dan waar je begon! 

12

 
12 TIPS
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EEN REISKOFFER 
MET VERANDERKENNIS
Uit alle gesprekken zijn mooie reistips te halen die kansen en 
oplossingen bieden. Met een koffer vol theorie over de vraag: ‘Hoe 
verander je?’ is gekeken naar de reisverhalen. Vilans verkende 
van negen reizen: hoe de route eruitzag, wie de reisgenoten 
waren, wat de belangrijke momenten zijn geweest, welke hobbels 
en problemen er waren, welke sfeer er heerste en welke cruciale 
reisbenodigdheden niet gemist konden worden. 

De theorieën in de reiskoffer van Vilans bevatten onder andere 
de fasen die we doorlopen tijdens een heftige verandering zoals 
corona. Deze veranderreis wordt goed beschreven door Jitske 
Kramer in haar Corona cultuurshock. Hierin is te zien welke 
fasen doorlopen worden tijdens een veranderreis. Om zo’n reis 
goed te kunnen doorlopen, is een aantal handvatten beschikbaar 
om de reis positief te beïnvloeden. Vanuit de methode Design 
thinking is onder andere te leren dat het van groot belang is dat 
de reisgenoten gedurende alle fasen betrokken blijven (zowel 
cliënten, naasten als medewerkers). De mindset speelt ook een 
belangrijke rol. Het maakt namelijk uit hoe je kijkt naar de crisis. 
Wordt de crisis gezien als een kans voor verdere ontwikkeling, 
of meer als een last? Onder andere de theorie van Dweck laat 
zien dat het beter lukt om tot een oplossing te komen wanneer 
je vanuit ‘een kans’ kijkt naar wat corona van je vraagt. Ook is 
er gekeken naar de vijf principes van Senge met betrekking tot 
lerende organisaties. Een belangrijke succesfactor voor een goed 
eindresultaat is, dat je met elkaar, dus met de hele organisatie, en 
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https://www.youtube.com/watch?v=ek6WtrhDLp8
https://www.youtube.com/watch?v=KUWn_TJTrnU&t=23s
https://www.managementboek.nl/boek/9789071542541/de-vijfde-discipline-peter-senge


niet als aparte groepen de reis doormaakt. Tevens is er aandacht 
geweest voor de manier waarop er is geleerd, de fysieke plaats 
waar is geleerd en of er naast inhoud ook aandacht is voor het 
proces en de onderliggende waarden (drieslagsleren). Hoe dicht 
blijf je bij de bedoeling van je werk? Wanneer er naast de inhoud 
of concrete producten ook geleerd is over het proces én de 
onderliggende waarden, dan draagt dit bij aan de borging van de 
positieve en mooie effecten die de coronacrisis ook kan opleveren. 
De verleiding om terug te vallen in oude patronen en je te laten 
leiden door de waan van de dag, kan op deze manier beter worden 
weerstaan. 

WE WENSEN IEDEREEN EEN VEILIGE REIS!
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https://www.zorgvoorbeter.nl/zorgvoorbeter/media/documents/thema/mantelzorg/achtergrondinformatie-leercyclus-kolb.pdf
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COLOFON
Dit reisverhaal is ontwikkeld door Vilans, kenniscentrum voor de 
langdurende zorg. Vilans heeft als missie: ‘samen zorgen dat zorg 
beter werkt’ en doet dat door kennis te verzamelen, verrijken, 
valideren en te verspreiden. Deze publicatie kwam tot stand met 
kenniscentrumsubsidie van het Ministerie van VWS. 
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