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De HBO-Ver en de teamcoaches zijn de verbindende schakel kom de kwaliteit van zorg 

te verhogen en het inzetten van de talenten van de medewerker.

Hoger doel

De zorg voor de cliënten/bewoners wordt in de intramurale zorg steeds complexer, te 

denken valt aan de multimorbiliteit, dementie, dubbele zorgvragers. De werkvloer heeft 

behoefte aan een “voorvrouw” de HBO-Ver kan deze rol samen met de MBO-Ver(s)

tot uiting brengen, door samen de spil te zijn ,die zorg draagt voor meer samenhang in 

de zorg- en welzijn behoefte van de cliënten/ bewoners en het stimuleren van leren, 

verbeteren en ontwikkelen van de werkvloer.

Situatie / Probleemstelling

HBO-Ver is actief en zichtbaar op de werkvloer en weet wat er speelt in de teams en 

draagt bij aan lerend vermogen van de teams (rolmodel).

HBO-Ver pakt actief thema’s op die aandacht behoeven op de locatie zoals, omgaan 

met onbegrepen gedrag, belevingsgerichte zorg, methodische werken, gezonde 

voeding en het zorgteam bevinden met meetinstrumenten, training on the job.

HBO -Ver heeft en signalerende, advies gevende en coachende rol naar de teamcoach 

(wonen en zorg), zorg- en behandelteam en maatschappelijk werk.

Doelen

Er is een duidelijke taakomschrijving voor de HBO-Ver in relatie tot de MBO-Ver, ook 

in relatie tot de functieomschrijving in het Maartenshuis.

De inzet van 20% actief en zichtbaar aanwezig zijn op de werkvloer concretiseren in 

relatie tot de 80% productiviteit. 

In het ontwikkelingsplan van de locatie staat omschreven, hoe de HBO-Ver en de 

teamcoach de samenhang van de diverse rollen binnen het zorgteam beter in positie 

kan worden gebracht om de kwaliteit van de zorg samen te kunnen waarborgen door 

eigenschap te tonen op individueel- en op teamniveau. Er wordt gebruik gemaakt van 

de locatie A3, implementatiebord, locatie bord, dag borden en in verbinding met de 

expertgroepen.

Aanpak

 Actie Wie? jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

1 Vaststellen hoeveel uur HBO-V inzet nodig is en waar? Cees

2 Inzichtelijk maken welke voordelen en nadelen bij 1 HBO-ver/ 2 HBO-Vers op locatie. Sanne

3 Zicht krijgen op hoeveel HBO-V uren er ingezet nodig is voor de expertteams binnen Zorggroep Sint Maarten. Sanne

4 Hoe kan de HBO-Ver bijdragen met het in positie brengen van de MBO-Ver in het zorgteam. Cora

5 Onderzoeken waar liggen de verschillen HBO-Ver inzet in de huidige situatie en de wenselijke situatie. Anke

6 Onderzoeken op welke wijze budget vrijgespeeld kan worden voor “extra” HBO-Ver in 2021. Anke

7 HBO-V-er wordt voor 20% ingezet op de werkvloer, hoe? Cees

8 Welke kaders zijn nodig waarbinnen de HBO-Ver zijn of haar taak en rol kan uitvoeren. Sanne

9 Voorbeelden op halen bij collega’s in de andere regio’s Cora

10 Elke TC-er komt voor 1 april met een voorstel hoe hij of zij een HBO- Ver gaat aannemen en bekostigen. Cees

11
Teamcoaches geven aan de regiomanager aan waar ze in de begroting ruimte hebben gevonden door is niet te doen en bij akkoord kan de

vacature uit
Sanne

12
Na commitment van alle teamcoaches (A) een terugkoppeling naar de huidige HBO-V-ers t.a.v. 20% inzetbaarheid op de werkvloer (Hoe) en

aan welke locatie de HBO-Ver is gekoppeld. (B)
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13

Informatie ophalen bij de teamcoaches regio Oldenzaal, hoe werken zij met het team HBO-Vers in de regio en in de locatie? o Hoe werken

de HBO-Ver samen met de werkvloer? o Welke overlegstructuur is er in de regio en op locatie om het methodische- en cyclische werken

vanuit het kwaliteits- en implementatieplan te waarborgen. o Hoe houden de HBO-Ver en de teamcoaches een link naar het centrale niveau

en naar de expertgroepen en hoe sluit dit aan met de werkvloer. Hoe is het ingericht met de HBO-Vers ten aanzien van de regio

verantwoordelijkheid?

Anke

Acties

Controle / Voortgang Geen Gepland Op plan Kritisch Niet haalbaar

Vervolgvoorstellen


