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WOORD VOORAF

FALEND VOORUIT

Falend vooruit

Dit magazine is het
tweede van drie edities,
met verslagen van
deelsessies, gesprekken
en impressies van de
Actie Leer Netwerk Dag.
Meer info:
actieleernetwerk.nl

Nederland heeft een van de beste
zorgstelsels in de wereld. En dat
willen we zo houden. Maar steeds
meer mensen doen een beroep op
die zorg, omdat mensen steeds ouder
worden. Daarom is het belangrijk dat
voldoende mensen werken in de zorg
mooi blijven vinden en graag in de
zorgsector willen (blijven) werken.
Natuurlijk gaat het om het afschaffen van bureaucratie. En om
innovatie. Maar het gaat niet alleen over wetten. En niet alleen over
geld. Het gaat om het ontketenen van de motivatie om dit werk
te blijven doen. Het gaat om ideeën en daadkracht. Er gebeuren
al veel mooie dingen in zorg en welzijn op het gebied van arbeidsmarktaanpak en vanuit ons Actieprogramma Werken in de Zorg.
Voorbeelden daarvan zag je volop op de Actie Leer Netwerk Dag.
Voor het ministerie is het een grote ontdekkingsreis om uit te vinden hoe je bij al die initiatieven in het veld aanhaakt. Daarin leren
wij, elke dag weer.

Succesverhalen over arbeidsmarktvernieuwing in zorg en welzijn staan
vaak centraal tijdens bijeenkomsten over dit onderwerp. Maar: mislukte
initiatieven zijn minstens zo interessant en leerzaam.
Daarom is het Actie Leer Netwerk gestart met Falend Vooruit.

Leren van het mislukken van zelfsturing
Steeds meer thuiszorgorganisaties
gingen de afgelopen jaren over op zelfsturende teams. Ook Cordaan Thuiszorg uit Amsterdam. Maar daar kwam
Cordaan onlangs op terug. Directievoorzitter André Brand trok zich het lot
aan van het grote aantal ontevreden
werknemers en ging met ze in gesprek.
Resultaat: Zelfsturing mét ondersteuning van een leidinggevende.
‘Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het
onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken’,
stelde Confucius. Door te doen en daarop te reflecteren, zowel
individueel als in teamverband, leer je het meest. Dus je moet het
gewoon doen. En daarvan leren. Dat leren moet op drie niveaus
gebeuren: bestuur, middenmanagement en de werkvloer. En zij
moeten met elkaar in verbinding staan. Ik zie veel goede praktijken
die de vleugels willen uitslaan en dan vastlopen. Omdat ze geen
steun krijgen van de directie. Of omdat de samenwerking met het
ROC niet lekker loopt. Je kunt dat alleen oplossen als je met elkaar
in verbinding blijft.
Ik geloof in een methode als actieleren. Daarbij gaat het erom
dat je een klein stapje vooruitzet. En dan weer een stapje. En weer
een stapje. Zo werk je aan verbetering. Dat zie ik al gebeuren,
bijvoorbeeld bij de Koplopers die het Actie Leer Netwerk met ons
benoemd. Zij zetten die stappen, soms met vallen en opstaan.
Gebruik de initiatieven van Koplopers als inspiratie. Maar vergeet
niet: iedereen moet door zijn eigen leerproces.
Erik Gerritsen
Secretaris-Generaal van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Een collectief chagrijn, hoge verzuimcijfers en uitstromend personeel. “We zijn zes maanden intensief met bijna alle medewerkers
in gesprek geweest”, vertelt Brand. “Met name de niveau 2-verzorgenden gaven aan een leidinggevende te missen, bijvoorbeeld om
over hun loopbaan te praten of over tegenslagen. Verzorgenden
niveau 4 en 5 misten de ruimte om hun vak goed uit te oefenen,
omdat ze het te druk hadden met taken die eigenlijk tot die van een
leidinggevende behoren. En als ze die rol dan vervulden, hadden ze
geen mandaat om daadwerkelijk iets te doen. Dat frustreerde.”
CONFRONTEREND
Een groep antropologen werd gevraagd mee te lopen in de teams
en de organisatie van feedback te voorzien. Die feedback kwam
hard aan bij Brand. “Achter medewerkers zitten gewoon mensen.
Mensen met hun eigen privéleven. Soms zijn ze mantelzorger. Of
bijvoorbeeld ouder van een druk gezin. Ik vond het confronterend
om te realiseren dat een besluit van de organisatie een enorme
impact op hen kan hebben. Wij verwachtten maximale flexibiliteit,
maar vergaten daarbij vaak dat onze medewerkers de balans moeten vinden en houden.”

Luister HIER naar de podcast met Erik Gerritsen
over actieleren.

DIALOOG
De teamleiders keren weer terug bij Cordaan. Dat wil niet zeggen
dat de traditionele manager terugkeert. De wijkverpleegkundigen
en verzorgenden behouden hun autonomie. Brand: “Ze kunnen
zich concentreren op hun rol, de zorg. De teamleider krijgt een
faciliterende rol en zorgt voor een goed basisrooster. Die neemt de
planningstaken en administratie voor de rekening. En gaat continu
de dialoog met ze aan. Dat stelt ze in staat hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en over hun toekomst in de zorg na te denken.
Zo is zelfsturing is een middel om te komen tot goede zorg en
tevreden medewerkers.”
Luister HIER naar de podcast die Marijke Roskam opnam
met André Brand van Cordaan.

COLOFON
Dit magazine is gemaakt door een team van Magazine on the Spot
in opdracht van het Actie Leer Netwerk.
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Coördinatie Robin Ouwerkerk Teksten Claudie Bolster, Jos van Duinen,
René Lamers, Robin Ouwerkerk, Marloe van der Schrier en Frank Wijvekate
Fotografie Eelkje Colmjon Vormgeving John Stelck
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REGIOTEAM

REGIOTEAM

Regioteam Werken in de Zorg van start

Mark Neefs

‘Helpen keuzes te maken’
“Er zijn zoveel aanpakken. Het gevaar is natuurlijk dat niemand nog weet welke te kiezen, of
waarom. Als regionaal verbinder wil ik werkgevers helpen keuzes te maken, dingen kleiner
te maken, ze concreet te maken. Schaalbaar, haalbaar én betaalbaar. Veel organisaties
hebben ook niet in de gaten dat ze al innovatief zíjn. Die denken dat het heel gewoon is wat
ze doen. Is niet zo!”

Wendy Koolhaas

Regionale verbinder
Medewerkers van de veertien regionale werkgeversorganisaties waren op de Actie Leer
Netwerk Dag goed te herkennen als regionale verbinder. Met hun RAAT-reversspeld konden
zij worden aangesproken door eenieder met inhoudelijke vragen over ontwikkelingen in
een specifieke branche of regio. Onder hen Wendy Koolmees. Zij brengt in het Noorden van
ons land werknemers en werkgevers bij elkaar.
“Als zorgorganisatie kan je heel wat doen om je regio én het werk aantrekkelijk te maken.
Zo biedt ZorgpleinNoord werkgevers diverse programma’s aan. En inspiratiesessies en
masterclasses. Mijn voldoening als verbinder? Die krijg ik als ik over drie jaar overal samenwerkingsverbanden zie waaraan ik zelf een bijdrage heb mogen leveren.”

De arbeidsmarkttekorten in de zorg
oplossen, of op z’n minst terugdringen, vergt een landelijke aanpak. Maar
vooral ook een regionale. Om dat
laatste te versnellen, is het Regioteam
Werken in de Zorg opgericht.
Een kennismaking.
Het Regioteam Werken in de Zorg bestaat uit acht regioadviseurs
die in dienst zijn van het ministerie van VWS en werken aan de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten. Iedere regioadviseur werkt
minimaal drie dagen per week in de regio en een dag in Den Haag.
ZWAARTEPUNT TEKORTEN ZIT IN DE REGIO
Een regiogerichte aanpak is echt nodig, stelt Cécile Goebel, programmamanager van het Actieprogramma Werken in de Zorg. “De
arbeidsmarkttekorten zitten in de regio. Daar wonen, werken en
leren de mensen. Dus zal je daar je aandacht op moeten richten en
je kennis moeten inzetten. Door adviseurs ook wekelijks een dag
op het ministerie te laten werken blijven de lijnen kort tussen de
praktijk in de regio en het beleid.”
Het Regioteam werkt volgens vier uitgangspunten, legt Joost
Trienekens, de coördinator van het nieuwe Regioteam uit: “Wij
oordelen niet – wij adviseren, wij werken vraaggericht, wij vragen
door en maken het concreet en ‘kan niet’ is nooit ons antwoord.”
Samengevat in vier hashtags: #goedzijnofbeterworden, #samenverderbrengen, #veeleisendhelpen en #hetkanwel.
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HET REGIOTEAM WERKEN IN DE ZORG
V.l.n.r. op de foto:
Eddy Hilbert: Flevoland, Utrecht
Mark Neefs: Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
Inge Müller: Noord-Holland, Amsterdam
Sanne Palm: Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid
Ingrid van den Burg: Rijn-Gouwe, Haaglanden
Michiel Hietkamp: Friesland, Groningen, Drenthe
Annemiek Heinen: Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
Joost Trienekens: Coördinator
Martine Duenk: Gelderland, Overijssel
VERBINDER TUSSEN PRAKTIJK EN BELEID
De regioadviseurs hebben twee rollen. Enerzijds zijn ze projectmanager op de thema’s ‘anders werken en behoud’. Anderzijds zijn ze
verbinder tussen de praktijk in de regio en het beleid in Den Haag.
Concreet betekent het bijvoorbeeld dat ze medewerkers in de zorg
meer gaan betrekken bij de RAATs en dat ze knelpunten beetpakken
en niet meer loslaten tot er een werkbare oplossing is gevonden.
Ook zullen ze helpen andere partijen te betrekken bij de uitdaging
de arbeidsmarkttekorten in de zorg op te lossen, zoals de welzijnssector en gemeenten. “Daar zit echt meerwaarde”, denkt Cécile
Goebel. “En ze gaan dus concreet aan de slag met projecten waar in
de regio behoefte aan is, denk aan flexibilisering en arbeidsbesparende technologie.”

december 2019

Het Actie Leer Netwerk werkt met zes thema’s.
Deze vond je op de Actie Leer Netwerk Dag in een
themastraat waar diverse organisaties hun activiteiten toelichten zoals bijvoorbeeld Zorg van Nu en
Tinybots met arbeidsbesparende zorginnovaties.
HET SOCIALE ROBOTJE TESSA
Tessa is een sociaal robotje, een hulpmiddel voor mensen met een cognitieve
beperking. Ze ondersteunt bij de structuur
van de dag. Dankzij Tessa kan er ook
zorg worden geboden wanneer er even
niemand aanwezig is. Ze geeft gesproken
suggesties en herinnert aan activiteiten en
dagelijkse routines. Deze tipmomenten
kunnen op afstand via een app ingepland
worden. Jan-Willem Heeg, directeur Tinybots: “Tessa vergroot de zelfregie bij deze
groep mensen doordat ze weer meer zelf
kunnen. Tessa ontlast de zorg. Tessa zorgt
dat mensen weer het initiatief nemen. Ze
kan aangeven wanneer het tijd is om te
eten of te douchen. Ze kan het probleem
niet oplossen, wel de symptomen bestrijden.” Tessa kan ook de sfeer verhogen
door op vooraf ingestelde tijden een
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muziekje af te spelen. Daarbij leert Tessa
van de cliënt, waardoor de ondersteuning
steeds persoonlijker en slimmer wordt.
WWW.TINYBOTS.NL

ZORG VAN NU
Praten over je gezondheid doe je met
een dokter, niet met een apparaat. Maar
techniek kan wel ondersteuning bieden.
Waar techniek onderdeel van het dagelijks
leven geworden is, verdient zij ook een
plek in de zorg. Er zijn veel slimme toepassingen, hulpmiddelen en technieken
mogelijk die kunnen helpen bij (zelf)zorg.
Zorgvannu.nl is een nieuw zorgportaalportaal van de overheid. Voorlichter Sylvie
Kasten: “Op de website worden verschillende innovaties gebundeld. Zij biedt
zorgverleners, mantelzorgers en patiënten
handvatten voor slimme digitale zorgoplossingen. Op de website kun je op aandoening/ziekte, zorgdomein of oplossing
zoeken om zo bij verschillende innovaties
te landen. Voorbeelden zijn het meten
van de hartslag van je baby, skypen met
de huisarts, e-health en e-learning voor
zorgprofessionals en de heupairbag.”
WWW.ZORGVANNU.NL
LEES HIER MEER OVER DE
THEMA’S VAN HET ACTIE
LEER NETWERK
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Op zoek naar samenwerking
Behalve dat nieuwe koplopers in het
zonnetje werden gezet, waren er op de
Actie Leer Netwerk Dag ook veel Koplopers aanwezig die dat al een tijdje
zijn. Een ervan is de regio Foodvalley,
waar het Dulon College een verkorte
opleiding Verzorgende IG is gestart, in
samenwerking met zorgorganisaties.
Diana van Moerkerk – Dulon College

Ik ben Koploper
V.l.n.r. Rick Gerritsen, Saskia Diks, Erik Gerritsen, Arieke Sieben, Karin ter Borg en Marianne Bramson.

Drie nieuwe Koplopers werden op de Actie Leer Netwerk Dag gehuldigd door
Erik Gerritsen, secretaris-generaal bij het ministerie van VWS. Hun verhaal.

Van vinken naar vragen
Karin ter Borg – ROHA
Patiënten met meer motivatie voor gezond gedrag en medewerkers
uit de huisartsenpraktijk die hun werk zinvoller, lichter en plezieriger vinden: dat zijn de resultaten van dit Koploperinitiatief. Wat
begon als een experiment, is nu vast onderdeel van de werkwijze
van ROHA.
“Het project van de Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam,
waarbij 200 vrijgevestigde huisartsen zijn aangesloten, is eigenlijk
geen project meer. Het is bij ons normaal geworden. Wij introduceerden in 2016 meer persoonsgerichte zorg. We hebben de
registratieplicht teruggebracht, waardoor mensen meer energie
overhielden en patiënten tevredener werden.
Een voorbeeld van terugdringen van de registratieplicht: eerst
moest bij elk consult met een patiënt van alles in het systeem
ingevoerd worden; de zorgverlener moest veel vinkjes zetten. Die
zorgverlener was meer op zijn scherm aan het kijken dan dat ’ie met
patiënten bezig was. Wij dachten dat dat moest van de zorgverzekeraar. In feite bleken we dat niet te hoeven. We zijn van vinken
naar vragen gegaan. We bepalen de zorg in overleg met de patiënt.
De tevredenheid onder patiënten is daardoor gestegen.”
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Rust en welzijn door
ondersteuners
Arieke Sieben – Noorderbreedte
“Wij hebben in onze organisatie woonzorgondersteuners geïntroduceerd. Voor deze nieuwe functie is veel interesse. De eerste keer
hadden wij zeshonderd sollicitanten. Hiervan hebben wij er 140
kunnen aannemen. In het ene zorgteam valt het heel goed. Die collega’s geven aan dat ze zich niet meer kunnen voorstellen dat zij het
werk ooit zonder woonzorgondersteuners hebben gedaan. Maar
niet in elk team is de functie goed geïntegreerd. Wij hebben de
taakomschrijving ervan niet duidelijk afgebakend, de werkvloer kan
die verder vormgeven. Die regelruimte veroorzaakt soms onrust
onder de vaste medewerkers. Zij zijn bang dat de woonzorgondersteuners voortaan alle leuke extraatjes mogen doen.
Ook voor de nieuwe collega’s is de vrijheid lastig. Sommigen waren
eerder facilitair medewerker. Als zij met een cliënt een boekje lezen,
krijgen zij het gevoel dat zij niets aan het doen zijn. Dan neigen ze
toch weer naar schoonmaken, terwijl dit juist niet hoeft. Wij zijn
juist blij dat er meer aandacht is voor welzijn. Er is veel minder
onrust onder bewoners. Ze slapen beter. De dag heeft meer structuur, er is meer rust tijdens maaltijden en mensen gaan vaker naar
buiten. Ook voor de medewerkers is er meer rust.”

december 2019

“In 2017 zijn we in de Foodvalley in Ede klein begonnen met een
aantal organisaties. Aanleiding was dat we te weinig mensen aan
het werk hadden. ‘Hoe kan dat in deze sector?’, dacht ik. Daarom
heeft Dulon en een aantal zorgorganisaties, samen met het UWV,
een verkort leertraject opgezet voor verzorgenden IG. Vanuit deze
samenwerking groeit het nu door. Het levert méér op dan alleen dit
traject. We hebben nu ook een jaarlijkse meet & greet. En we zijn
een zij-instromersproject voor verpleegkundigen aan het opzetten.
Dat is wel wat ingewikkelder: je hebt te maken met meer partners
en andere regels. Het recept voor het opstarten van zo’n samenwerking: zóek de samenwerking en begin. En ga uit van gelijkwaardigheid tussen de partners.”

Luisterend oor voorkomt
ziekteverzuim
Saskia Diks, Joyce Kleikers en Rick
Gerritsen – Vincent van Gogh GGZ
“Wij zijn Koploper omdat we de GGZ-organisatie zijn met het
laagste ziekteverzuim in het afgelopen jaar. Het succes zit vooral
in onze visie en strategie. Je moet aandacht hebben voor de zieke
medewerker. Oók preventief. Dat betekent je medewerkers een
luisterend oor bieden en richting geven in wat ze doen. Als ze eenmaal ziek zijn, moet je samen zoeken naar mogelijkheden om weer
aan het werk te gaan.

Koplopers zijn praktijkvoorbeelden van
innovatieve arbeidsmarktinitiatieven waarin
concrete resultaten zijn geboekt bij de aanpak
van het personeelstekort. Bekijk alle Koplopers online. En neem contact op met die
organisatie die jou inspireert.

www.actieleernetwerk.nl/
koplopernetwerk/

Om daarin te slagen moet je intrinsiek betrokken zijn bij de
medewerker. Het zijn mensen, geen cijfers. We hebben verzuimcoördinatoren aangesteld bij wie medewerkers hun verhaal kwijt
kunnen en die veiligheid waarborgen. We hebben onlangs nog een
aantal medewerkers van een failliete GGZ-instelling overgenomen.
Zij zeiden: dit is een club waar ik bij wil horen. Een organisatie met
een duidelijke visie die zorginnovaties wil doorvoeren, daar wil ik
onderdeel van zijn.”

Leer 2
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AMBASSADEUR

AMBASSADEUR

Ambassadeur in gesprek

STICHTING HET POTENTIEEL PAKKEN

‘Vrouwen in de
zorg willen best
meer werken’

Meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt
genereert veel waarde – voor mensen, voor sectoren, voor het
land. Dat stelde McKinsey & Company vast in het rapport
Het Potentieel Pakken, dat vervolgens een stichting werd.
Met als eerste focus: de zorg.

Bijzonder hoogleraar Onderwijs
arbeidsmarkt Marc van der Meer is
ambassadeur van het Actie Leer
Netwerk op het thema ‘Leven lang
ontwikkelen’. Hij luncht met Coco
Lahaye van BLEND Leren, voor een gesprek over online leren met modules.
Marc: “Blended leren – een mix van leren met en zonder technologie, dus via e-learningmodules én in contact met andere studenten
– zie je nu in alle sectoren. Het is nieuw en complex. Is het voor elke
organisatie geschikt?”
Coco: “Wellicht komt er nooit een product dat past bij elke organisatie. Het ideale programma bestaat misschien niet. Blended leren
is één van de vormen voor leren.”
Marc: “Maar bij formeel leren, waarbij het gaat om kennis en ervaring opdoen via een gestructureerde en systematische vorm, heb je
toch dezelfde vragen als bij blended?”
Coco: “Blended en formeel leren hoeven elkaar ook niet uit te sluiten. Al kun je met een groot aanbod mensen wel eerder adviseren
bij blended.”

Marc: “Ik las net een studie over digitalisering. Die vindt vooral bij
technische universiteiten plaats.”

“Economisch arbeidsmarktevenwicht tussen man en vrouw levert
de Nederlandse economie honderd miljard op”, zet stichtingsbestuurder Wieteke van Graven de toon. “Het lost bovendien de
tekorten van de zorg en het onderwijs op. Kijk eens naar de zorg:
als we niets doen, loopt het tekort aan personeel in 2021 op tot
100.000.” Haast is volgens haar dus geboden.

‘Het is niet zozeer de
belastingdienst die dwarsligt,
maar wijzelf als werkgever’
DE BELANGRIJKSTE OORZAAK
De belangrijke oorzaak van deeltijdwerk in ons land is volgens de
stichting ‘dat het nu eenmaal gebruikelijk is’. Niet dat vrouwen
dat maar best vinden, zegt Wendy van den Boogaard, door PGGM
afgevaardigd aan Stichting Het Potentieel Pakken. “Een op de vier
vrouwelijke deeltijdwerkers wil best meer werken. Maar wel onder
bepaalde voorwaarden.”
BELEMMERINGEN WEGNEMEN
Het grootste potentieel zit bij vrouwen tot dertig jaar en de ervaren
krachten tussen de 45 en 54 jaar, ontdekte Vierstroom Zorg Thuis in
Gouda, waar in mei 2019 een pilot draaide, net als in Thema Dijkzigt
(Erasmus MC) in Rotterdam. Maar de deeltijders van Vierstroom
Zorg Thuis ervaren wel de volgende potentiële belemmeringen:
1 Meer uren werken staat niet op de agenda van het management.
2 Als iemand die 18 uur per week werkt vervangen moet worden,
zetten we een vacature voor 18 uur uit.
3 Meer werken loont niet (altijd): het systeem van toeslagen van
de Belastingdienst is erg ingewikkeld
4 De roostering.
5 “Ik wil wel, maar heb al een zorgtaak.”
6 Het leven is goed en we verdienen genoeg.
Directeur Susan Veenhoff van Vierstroom reageert: “We ontdekten
dat niet zozeer het belastingsysteem dwarslag, maar wijzelf als
werkgever. Wij kunnen veel meer zelf oplossen. Mooi voorbeeld:
alleen al de vraag of onze deeltijders meer willen werken.
Die stelden we nooit!”
MEER WETEN? KIJK OP HETPOTENTIEELPAKKEN.NL

Coco: “...terwijl natuurlijk overal wetenschappelijk onderzoek
plaatsvindt.”

Vijf
ambassadeurs

Marc: “Precies. Je zou een vorm moeten vinden voor verticale
kennisuitwisseling. Ik vraag me af hoe je iets met blended learning
zowel aan een beginnende medewerker als aan eentje van veertig
kunt leren?”
Coco: “We kijken naar hóe iemand leert, naar wat diens leerbehoefte is. We ontwerpen het aanbod zo dat zowel de beginnende als de
ervaren medewerker kan leren. Verschil met samenwerkend leren
is dat de beginnende medewerker online niet kan leunen op de
ervaring van de ervaren medewerker.”

Om het werkveld bij te staan bij arbeidsmarktvernieuwing in
zorg en welzijn zet het Actie Leer Netwerk in op het stimuleren van (regionale) lerende netwerken. Voor elk van de
zes Actie Leer Netwerk thema’s is er een inhoudelijk expert
uitgenodigd om zorg-, welzijns- en onderwijsorganisaties te
voorzien van kennis en inspiratie. Al eerder dit jaar heeft het
Actie Leer Netwerk Marc van der Meer, Peter van Lieshout,
Annet de Lange en Lea Bouwmeester bereid gevonden om als
ambassadeur op te treden en hieraan een actieve bijdrage te
leveren. Op 2 december is Wieteke Graven van Stichting Het
Potentieel Pakken is ambassadeur geworden van het Actie
Leer Netwerk, op het thema Meer uren werken.

Marc: “Maar hoe bedien je nu ieder op zijn behoefte?”
Coco: “We bouwen een traject op met bouwstenen. Een bouwsteen
kan bijvoorbeeld een casus zijn of een theoretisch deel. Wij adviseren welke bouwstenen nodig zijn. Belangrijk is dat je dan een beeld
hebt van je eigen situatie en van je ontwikkeldoelen. Voordeel van
3D blended leren is dat je risicosituaties kunt leren zonder gevolgen, zoals bij een operatie.”
Marc: “Het gesprek verrast me. We hoeven niet bang te zijn voor
digitalisering: een verpleegkundige blijft een verpleegkundige.”

MEER INFO OVER MEER UREN WERKEN
Wieteke Graven, ambassadeur voor het Actie Leer Netwerk
op het thema ‘Meer uren werken’
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LEREN

Organisatiebuddy helpt
nieuwe medewerkers op weg

LEREN

De impact van een
assistentiehond

Spraakgestuurd ECD:
rapporteren zonder redigeren

Nieuwe post-hbo-leergang
voor jeugdprofessionals

Spraaksturing wordt op steeds meer plekken toegepast, ook
in de zorg. De kwaliteit van de techniek verbetert snel en de
intelligentie van de software gaat met sprongen vooruit. In
Zuid-Limburg geven verschillende zorgorganisaties het project
Spraakgestuurd ECD vorm door middel van pilots.
Efficiënter werken, datakwaliteit verbeteren en het werkplezier van
de zorgverlener verhogen. Dat zijn de doelen van het spraakgestuurd elektronisch cliëntendossier (ECD). Door toepassing moet
de zorgverlener zich beter kunnen focussen op directe zorg. Acht
zorginstellingen nemen deel aan het project in Limburg. Voorwaarde is dat de ECD in meerdere zorginstellingen toepasbaar is, stelt
projectleider Bart Gulikers. “Het ECD is geen doel, maar een middel.
Een middel dat moet leiden tot meer handen aan het bed.”
Bij zorgaanbieder Vilente vertrekt maar liefst 78% van de nieuwe
medewerkers binnen twee jaar. Een van de oorzaken: de manier
waarom ze opgevangen worden. Slecht dus. Organisatiebuddy’s
moeten het tij keren.

Naast blindengeleidehonden leidt KNGF ook assistentiehonden op.
Die ondersteunen in de mantelzorg. De afgelopen zeven jaar zijn
ongeveer honderd van zulke honden bij mensen geplaatst. Het
trouwe maatje kan het verschil maken in het leven van een cliënt.

Hoera, aan de slag, denk je op de eerste dag van je nieuwe baan.
De mensen zijn ook heus aardig. Maar helaas heeft niet iedereen
tijd voor je. De regels hebben ze je nog wel verteld. Maar hoe zit
het met alle ongeschreven regels? En je wachtwoorden, van wie
krijg je die? Oh, overmorgen pas? En is er ook maar één collega die
na een maand vraagt hoe je proeftijd is verlopen? Je zou niet de
eerste verzorgende of verpleegkundige zijn die op dit soort dingen
afknapt. Na drie maanden ben je het meer dan zat om steeds van
het kastje naar de muur gestuurd te worden. En je begon nog wel
zo enthousiast.

Bij één cliënt is de thuiszorg met 75 procent afgenomen, omdat de
assistentiehond de vrouw ’s nachts kan omduwen tegen doorligplekken. Het dier helpt zelfs met de medicijnspuit. “Mensen krijgen
hun privéleven terug. Iemand kan weer zelf bepalen wanneer hij of
zij naar bed gaat”, zegt Meta Neeteman van KNGF.

ONTZORGEN
Ziedaar de organisatiebuddy. Bij tien zorgorganisaties in de regio
Arnhem en Ede is er inmiddels een aangesteld. Doel: aandacht
geven aan en begeleiden van nieuwe medewerkers. Hen letterlijk
wegwijs in de organisatie maken. Uitleggen hoe de systemen werken. Vertellen over de organisatiecultuur. Maar ook managers en
zorgteams ontzorgen. Desiree Ebbers van Vilente: “In de bijna twee
maanden dat ik organisatiebuddy ben, heb ik samen met mijn collega denk ik zestig nieuwe medewerkers begeleid. Een op een. Het
duurt gemiddeld anderhalf tot tweeënhalf uur. Na een maand neem
ik weer contact met ze op. En een maand later weer. Natuurlijk ben
ik ook tussendoor beschikbaar om vragen te beantwoorden.”

EEN MAATJE
“Bovenal is het een maatje”, zegt Neeteman. “De hond kan je
troosten, zorgen dat je de straat op komt en je aandacht geven,
waardoor je de pijn even minder voelt. Maar een hond is geen
robot. Het dier kost tijd, aandacht en energie.”

WARM WELKOM
De reacties? Nieuwe medewerkers voelen zich gezien en ervaren
een warm welkom. Collega’s op de werkvloer worden minder met
organisatiezaken belast tijdens het inwerken. En de helpdesk krijgt
minder telefoontjes. “We hebben ook een lerend netwerk aan het
project gekoppeld”, zegt trainer en HR-specialist Matteo Koopman.
“De organisatiebuddy’s hebben zelf met elkaar afgesproken hoe
vaak ze elkaar zien en welke onderwerpen ze bespreken. Goed om
te weten ook: je hoeft niet per se een grote organisatie te zijn voor
zo’n buddy. Het werk kan prima in deeltijd verricht worden.”

MEER OVER ORGANISATIEBUDDY’S?
KIJK OP WWW.WAGENINGEN.NIEUWS.NL
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“Een hond kun je heel veel leren: kastjes opendoen, sokken uittrekken, de wasmachine vullen of leeghalen, de alarmknop indrukken...” De trouwe viervoeter leert eerst de basis en daarna wat een
cliënt specifiek nodig heeft.

Daar weet cliënt Dieuwke met haar energieke, werklustige bordercollie alles van. “Met de komst van de hond werd alles anders.
Ik kreeg een andere kijk op het leven. Voor het eerst in jaren kon
ik weer zelfstandig boodschappen doen. Dingen die ik laat vallen,
worden opgeraapt. Ik heb weer een reden om uit bed te gaan. Als
ik wakker word, staat Larson vrolijk te springen naast mijn bed. De
hond zorgt ervoor dat ik naar buiten moet. Als ik er even doorheen zit, duwt hij zijn neus in mijn hand. Dan kan ik er weer even
tegenaan.”
JUISTE MATCH
Een juiste match is volgens Neeteman maatwerk. Iemand kan
aanspraak maken op een assistentiehond als KNGF ziet dat het dier
een toegevoegde waarde heeft. “We hebben een indicatielijst. Het
ziektebeeld moet stabiel zijn. Wij komen altijd bij iemand thuis.”
Een hond kost tussen de 50.000 en 60.000 euro. Een zorgverzekeraar vergoedt – als deze ook de meerwaarde ziet – maximaal
20.000 euro. Er is een wachtlijst van een jaar.
MEER WETEN OVER EEN ASSISTENTIEHOND?
WWW.GELEIDEHOND.NL
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TOEKOMSTBESTENDIG
Zowel de software als de hardware moeten aan verschillende
randvoorwaarden voldoen. Gulikers: “De apparatuur moet onder
meer omgevingsgeluiden kunnen negeren, dialecten en accenten
kunnen verwerken en een betrouwbaar wifisignaal hebben.” Als je
nog moet redigeren, is je winst weg, stelt hij. “Een goede spraakgestuurde ECD let op zinsbouw en interpunctie en is hierin zelflerend.”
Het systeem biedt de zorg veel mogelijkheden. Gulikers: “Er zullen
veel meer toepassingen gaan komen, denk aan het opvragen van
informatie en het gebruik in protocollen. Dat vraagt om een toekomstbestendige visie.”

‘Pilotteams ervaren het als
leuk, nieuw en uitdagend’
POSITIEF
Tijdens de pilot worden de resultaten in kaart gebracht. Gulikers:
“De efficiëntie meten we door middel van een data-analyse,
waarbij we kijken naar het aantal karakters en de rapportageduur.
De verwachtingen en het werkplezier worden bevraagd in een
enquête. De resultaten hiervan zijn overwegend positief. “Het heeft
de deelnemende pilotteams veel energie gegeven. Ze ervaren het
als leuk, nieuw en uitdagend.”
ANDER PROCES
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de voorbereiding van
de pilots. De uitvoering start in februari 2020. “De teams moeten
zo goed mogelijk aan de start verschijnen. Deelnemers hebben
daarom apparatuur ontvangen waarmee ze kunnen oefenen. Typen
gaat gepaard met denken; sprekend rapporteren is een ander proces. Dat vraagt om training.”

In juni 2018 startte het Regionaal Actieplan
Aanpak Tekorten (RAAT) Limburg met een
actieve samenwerking en gezamenlijke
(regionale) acties. Het Spraakgestuurde ECD is
één van de initiatieven die hieruit is ontstaan.
Lees HIER welke nog meer.

Leer 2

Werken met kinderen en jongeren is complexer geworden. Daarnaast wordt het steeds moeilijker goede vakmensen te vinden.
Om de daardoor noodzakelijke investering in professionals te
bevorderen en faciliteren is er nu een Traineeprogramma via
Fontys Hogeschool en start er een pilot voor een nieuwe Posthbo-leergang Jeugdprofessional van de Toekomst.
De transitie binnen het jeugddomein in 2015 veranderde de context
van het werkveld. Voor Kennisnetwerk Samenwerkende Jeugdzorgspecialisten SJS en Fontys Hogeschool Pedagogiek was dit
aanleiding om de competenties en vaardigheden van de jeugdprofessional opnieuw te definiëren. Zij organiseerden een bijeenkomst
voor honderd mensen: 25 ouders, 25 professionals, 25 jongeren en
25 bestuurders. Centraal stond de vraag: ‘Wat verwachten we van
de professional van de toekomst?’
WISSELEN VAN WERKPLEK
Meer begrip voor elkaars werk, meer aandacht voor het werken
in een netwerk. Dat antwoord kwam duidelijk naar voren tijdens
de bijeenkomst en leidde tot het Traineeprogramma van Fontys,
verklaart Liesbeth Faas, senior beleidsmedewerker Interactie Werkveld: “In dit programma wisselen medewerkers elk half jaar van
werkplek. Na anderhalf jaar hebben zij drie organisaties van binnen
gezien én samen een innovatieproject aangepakt.” Naast het traineeprogramma werd een ‘lightversie’ ontwikkeld: het cross-overproject. Hierin wisselen jeugdprofessionals één dagdeel per maand
van werklocatie.
MEERWAARDE
Vivian Jacobs (SJS) is enthousiast: “De professionals ervaren in hun
dagelijkse werk direct de meerwaarde van de ander en leren andere
organisaties beter kennen. Het is mooi om te zien hoe er in dit hele
traject op elke mogelijke manier nieuwe dingen ontstaan, over de
grenzen van de organisatie heen. HR-collega’s, stafmedewerkers,
professionals: ze doen allemaal nieuwe ideeën op en leren met en
van elkaar.”
LEERGANG ALS VERVOLGSTAP
Het ontwikkelen van de leergang is een logisch vervolg op het
traineeprogramma. Het doel is professionals, staf- en beleidsmedewerkers en managers die werken met jeugd de kans te bieden om
volop te leren, te ontdekken, kennis en expertise te vernieuwen en
die te delen. In januari 2020 gaat de pilot van start en zal de eerste
lichting professionals deelnemen aan de Post-hbo-leergang.
Dit project is ook Koploper bij het Actie Leer Netwerk. Je leest er
HIER meer over.
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ACTIELEREN

LEREN
Actie, leren, netwerken. De eerste Actie Leer Netwerk Dag bood veel
nieuwe inzichten. Wat gaan deelnemers daarmee doen? Drie reacties.

‘Op zoek naar
vaste werkvorm’
Klik op bovenstaande foto van Christa Nieuwboer van het Actie Leer Netwerk voor de impressie van actieleren op 2 december.

De kracht
van actieleren
Leren door samen oplossingen en verbeteringen te ontdekken. Dat
is actieleren. Deze methodiek kan een waardevolle bijdrage leveren
aan het tegengaan van personeelstekorten in zorg en welzijn. Want
samen weet je meer, en samen krijg je meer gedaan. Het Actie Leer
Netwerk biedt op haar website handreikingen en een Facilitators
Pool aan om met actieleren aan de slag te gaan.
Natuurlijk kregen de bezoekers van de Actie Leer Netwerk Dag
nog wat extra. Zoals een Actieleerbioscoop. Hier beleefden vijf
video’s hun première. Christa Nieuwboer: “We hebben deze serie
ontwikkeld als stimulans om actieleren als strategie in te zetten bij
het aantrekken en behouden van medewerker in zorg en welzijn.
Actieleren komt op veel verschillende manieren voor, maar er zijn
vijf belangrijke kenmerken en stappen die aandacht verdienen.
Zoals bijvoorbeeld mandaat krijgen. Hoe lukt je dat? Want mensen
gaan leren als zij urgentie ervaren. Maar soms ervaart niet iedereen
de pijn van het probleem. Degenen die besturen, beslissen of beleid
maken moeten ‘mee’ om in de organisatie mandaat te krijgen voor
actieleren. Net zo belangrijk is het om alle betrokkenen aan tafel te
krijgen. Vernieuwing in zorg en welzijn is mensenwerk en wie niet
heeft kunnen meedenken en mee-experimenteren kan de vernieuwing onbewust tegenwerken”.
TIEN VOUCHERS VOOR ACTIELEREN
2 december maakte het Actie Leer Netwerk bekend tien vouchers
van 2.500 euro beschikbaar te stellen om actieleren in zorg en
welzijn een impuls te geven. Voor arbeidsmarktvernieuwing is een
lerende cultuur in je zorg- of welzijnsorganisatie fundamenteel. Net
als voor de tevredenheid van medewerkers en de kwaliteit van de
dienstverlening. Christa Nieuwboer: “Zorgprofessionals hebben,
door hun ervaring van alledag, ideeën over hoe het werk beter en
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efficiënter kan. Ze hebben tijd nodig om hun vak bij te houden.
En ze staan open voor innovaties, als ze de tijd krijgen deze uit te
proberen. Dit soort leerprocessen op de werkvloer zijn essentieel
om medewerkers te behouden en om nieuwe medewerkers aan
te trekken. Actieleren draagt daardoor bij aan het tegengaan van
personeelstekorten in zorg en welzijn”.
Is je organisatie bezig aan een leerproces of wil je dit starten? Doe
je dit in samenwerking met onderwijs? Zoek je hulp bij strategie,
bijeenkomsten of een leertraject? Kunnen jullie proces wel een
impuls gebruiken? Vraag dan voor 1 februari een actieleervoucher
aan en maak kans op de hulp van een ervaren facilitator.

“Door deze dag ben ik me extra bewust
van alle goede dingen die we al doen, zoals
het gesprek voeren met onze medewerkers. Tegelijkertijd ben ik weer op scherp
gezet: de krapte is groot en het traditionele
arbeidsmodel zal moeten veranderen. Het
is de vraag hoe we die verbinding blijven
zoeken en de energie op gang houden. Ik
denk erover na hoe we dat in een vaste
werkvorm kunnen gieten: themabijeenkomsten tijdens de lunch of elk teamoverleg beginnen met een stand-up zijn goede
mogelijkheden.”
Hinke Prent HR-adviseur St. Samen Zorgen

‘Op zoek gegaan
‘Verbinding
voor nieuwe
mbo-hbo leggen’
opleidingsvormen’ “Ik heb vandaag gesproken met verschil“Zowel de zorg als het onderwijs zijn constant in beweging, het is van belang om elkaar te ontmoeten. Dat wordt hier vandaag
goed gefaciliteerd. Vanuit Pluryn zijn we op
zoek naar vormen van opleiden die dicht bij
de werkvloer plaatsvinden. We hebben daar
een eerste aanzet toe gemaakt, vandaag
ben ik op zoek gegaan naar ervaringen en
tips van andere organisaties die zoiets al
doen. Ik heb een aantal mensen ontmoet,
waarmee ik later contact ga opnemen ter
verdieping.”

lende koplopers om goede voorbeelden
te verzamelen die ik weer mee terug kan
nemen naar mijn collega’s op school. De
vraag die me bezighoudt is hoe we meer
verbinding kunnen leggen tussen mbo en
hbo. We doen hetzelfde, maar op verschillende niveaus. Ik denk dat we met elkaar
moeten zorgen dat het mogelijk is om
verschillende trajecten te volgen.”
Marjolein Held docent Verpleegkunde Koning
Willem I College en voorzitter Beroepsvereniging
Opleiders MBO

Tom Pepels praktijkopleider Pluryn

Fijne feestdagen namens het
team van het Actie Leer Netwerk
Op www.actieleernetwerk.nl/actieleren
vind je video’s, een podcast en hand
reikingen over actieleren. Daar kan je ook
actieleervouchers aanvragen.

december 2019

Deel 3 van Leer verschijnt over vier weken.
De Actie Leer Netwerkdag 2020
is op 7 december 2020 in Almere.

Leer 2
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