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WOORD VOORAF

WIJ ZIJN KOPLOPER

Nieuwe medewerkers ‘maken’ – van oude

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

Bij Aafje Thuiszorg worden instromers sinds
dit jaar begeleid op een Ontwikkelafdeling om
vervolgens elders in de organisatie aan de slag
te kunnen. Dat werkt.
“Er zijn veel mensen met een zorgdiploma, maar zonder – of met te weinig – werkervaring. Bijvoorbeeld omdat ze zijn gaan werken in een andere sector: onderwijs,
kinderopvang, bij mensen thuis… die groep proberen wij weer de zorg in te krijgen.
Onder het motto: als je ze niet kunt vinden, moet je ze maken.
We werven via meet & greets en advertenties. Sinds begin 2019 krijgen de instromers
een plek op de Ontwikkelafdeling. Hier werken dertien vaste, ervaren medewerkers
en is ruimte voor twintig Ontwikkelkandidaten. Bovenop de formatie dus. Iedereen
krijgt een eigen persoonlijk ontwikkelplan en persoonlijk activiteitenplan. Dat doen
we op alle niveaus: van verzorgende tot niveau vijf.
Na een inwerkperiode van twee weken kunnen ze een half jaar op de afdeling
blijven. Maar uiteindelijk zullen ze ergens anders bij Aafje aan de slag gaan. We
leveren ze af als full package. Daarna laten we ze niet los. Na een maand hebben we
nog contact. Aandacht is volgens mij een van de belangrijkste factoren om mensen
succesvol in een organisatie te laten blijven. De aanpak werkt. Er was een wachtlijst
en we willen nu een extra Ontwikkelafdeling openen.”
Tineke de Visser, Aafje Thuiszorg
MEER WETEN? www.actieleernetwerk.nl

Op de eerste Actie Leer Netwerk Dag,
op 3 december 2019 in ’s-Hertogenbosch, kwamen bijna 500 mensen af.
Dat maakt mij trots. Het Actie Leer
Netwerk werd precies een jaar eerder gelanceerd, als onderdeel van het
Actieprogramma Werken in de Zorg.
Want de arbeidsmarkt in de zorg knelt.
En de zorgvraag neemt de komende
jaren alleen nog maar toe, terwijl de
arbeidsmarkt krimpt. Die personeelstekorten wil iedereen aanpakken.
In zorg en welzijn gebeurt al ontzettend veel op dit gebied. Deze
kennis kan nog beter worden benut en er kan meer van elkaar
worden geleerd. Onze opdracht is om mooie initiatieven en oplossingen meer bekendheid te geven, zodat partijen in zorg en welzijn
kunnen versnellen in hun vernieuwing. Dit hebben we gedaan
door het netwerk van Koplopers dit jaar met maar liefst veertig

succesvolle initiatieven uit te breiden. Maar ook door verhalen over
gestrande projecten te delen, zodat we ervan kunnen leren. Falend
vooruit noemen we dat.

Meer zeggenschap voor verpleegkundige

Om die slimme oplossingen en initiatieven te delen waren er op
de Actie Leer Netwerk Dag meer dan 50 deelsessies en een themastraat. Door het jaar heen doen we ook dat met handreikingen,
presentaties, workshops, podcasts en het beschikbaar stellen van
facilitators die door organisaties benaderd kunnen worden als zij
ondersteuning willen bij actieleren.
Voor de uitdagingen op de arbeidsmarkt van zorg en welzijn bestaan geen standaardoplossingen. Er is niet één succesfactor, maar
we zien wel dat projecten die slagen een gemene deler hebben.
Actieleren stimuleert vernieuwing en innovatie, maar die moet
wel worden gedragen door alle betrokkenen. Dat kan alleen als je
iedereen erbij betrekt die er iets mee van doen heeft.

“Wij zijn koploper met Hallo VIP, een project om de verpleegkundige meer zeggenschap te geven over de beroepsuitoefening. De reden maakt me trots. We willen
de beroepsgroep in beweging krijgen en de gelegenheid geven om teamprojecten
op te pakken, bijvoorbeeld het verbeteren van de overdrachten of de veiligheid op
de werkvloer. Het is belangrijk dat verpleegkundigen op hun eigen plek initiatief
kunnen nemen om de zorg te verbeteren en zichzelf te ontwikkelen.
Het is een uitdaging te zorgen dat ze die kans ook aanpakken. Je moet ze daarvoor
een beetje uit de tent lokken en het gesprek aangaan, ze een podium geven en een
structuur bieden waarbinnen zeggenschap mogelijk is. Volgens mij is de oplossing
tweeledig: enerzijds moet je medewerkers de ruimte geven, tegelijkertijd moet dat
niet té vrijblijvend zijn. Zorg bijvoorbeeld dat minimaal drie van de vier scholingsdagen van het project verplicht bezocht moeten worden. Dan gaan ze het vanzelf
leuk vinden en blijft het leven.”

De energie die ik heb ervaren op de Actie Leer Netwerk Dag toont
mij dat we op de goede weg zijn. Maar hebben jouw ervaringen
en expertise nodig om de volgende stappen op die weg te zetten.
Alleen samen kunnen we de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn
beter maken.

Marieke Tetteroo, GGZ Delfland, verpleegkundig specialist

Karin Luidens
Manager Actie Leer Netwerk

Het Koplopernetwerk bestaat uit 118 vernieuwende
voorbeelden in zorg, welzijn en onderwijs om het
personeelstekort te verminderen. Ook Koploper bij
het Actie Leer Netwerk worden? Meld je aan!
www.actieleernetwerk.nl

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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DAG IN BEELD EN QUOTES

520 AANMELDINGEN 3 BELOFTES: ACTIE, LEREN EN NETWERKEN 53 DEELSESSIES 13 KOPLOPER-PITCHES 6 THEMAHUIZEN

Op 2 december 2019 vond in het congrescentrum 1931 in Den Bosch de eerste
Actie Leer Netwerk Dag plaats.
Een verslag in beeld, quotes en cijfers.

‘Het gaat niet alleen over
wetten. Ook niet alleen
over geld. Het gaat om
het ontketenen van de
motivatie om dit werk
te blijven doen.’

‘Vandaag hoor ik de roep om goed werkgeverschap en dat HR beter verankerd moet worden
in organisaties. Daar zijn stappen te zetten.’

Erik Gerritsen, Secretaris-Generaal
ministerie van VWS

Nicole Kroon, directeur Macro-Economische Vraagstukken en
Arbeidsmarkt bij het ministerie van VWS
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‘Maar liefst zes nieuwe Koplopers zijn vandaag benoemd,
van goede voorbeelden in huisartsenzorg en ggz tot prachtige
voorbeelden in de wijkverpleging en gehandicaptenzorg.
Ik nodig jullie van harte uit hiervan kennis te nemen.’
Karin Luidens, manager Actie Leer Netwerk

december 2019
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LEREN

Zoek de Pippi
Langkous in jezelf

Waar loop je tegenaan in je werk en hoe ga jij
daar wat aan doen? Zorgprofessionals die
elkaar nog niet kennen gaan in gesprek.

NETWERKEN

Stel: elke seconde valt er een druppel
water in de Johan Cruijff ArenA. En elke
seconde verdubbelt de grootte van de
druppels. Wanneer zit het stadion vol?
Al na 49 seconden. Waarmee design
thinkers Kees en Marcella maar willen
zeggen: veranderingen gaan snel. Om
ze bij te houden hebben we andere
vaardigheden nodig.
Twintig jaar geleden vroeg iedereen zich af wat je met een mobiele telefoon moest. Nu zijn er meer mobieltjes dan mensen in
Nederland. En kunstmatige intelligentie? Over nog eens twintig jaar
hebben we in onze hersenen een chipje dat ons de intelligentie van
twintig miljoen mensen geeft.
IETS HEEL ANDERS DOEN
Wat alleen zo lastig is: mensen zijn niet zo tot veranderen geneigd.
Op ons vierde jaar zijn we nog bijzonder creatief. Zijn we 44, dan
lijden we, aldus Kees en Marcella, aan terminale serieusheid. Denk
toch meer out of the box, bepleiten zij: laat je medewerkers, net als
bij Google, eens een keer per in de week iets heel anders doen.
Zoek de Pippi Langkous in jezelf op. En zoek de verbinding met
elkaar. Want we lopen wel zó achter de groep aan, maar de eenling
volgen we niet. Samen ontwikkel je kracht.

Meer verbondenheid en vrijheid,
minder cijfers
Esther Warmelink – Vilans
Matteo Kooman – OWL
Tim Hirschler – Broosz
Jeanet Zonneveld – Vizionaire

‘Zijn we 44, dan lijden we
aan terminale serieusheid’

Esther: “Ik denk dat het goed zou zijn voor de verbondenheid als
we op de werkvloer meer samen zouden doen. Bijvoorbeeld samen
lunchen, dat lijkt me goed voor de sfeer. Daar zou ik graag wat in
willen veranderen.”

Meer over design thinking vind je op www.studiowhy.com

Matteo: “Ik vind het belangrijk dat mensen flexibiliteit hebben in
hun werk, doordat ze bijvoorbeeld zelf kunnen roosteren. Daarin
wil ik mensen inspireren.”
Tim: “Volgens mij kunnen we veel processen op de werkvloer op
een andere manier organiseren. Het is soms lastig om van bovenaf
het primaire proces te sturen. De kwaliteit van zorg wordt bepaald
door wat je voor je neus ziet gebeuren. Ik denk dan ook dat het
belangrijk is dat toezichthouders bijvoorbeeld niet alleen maar naar
de kerstborrel komen.”
Jeanet: “Ik ben zelf toezichthouder en ik denk niet dat dat het
werk is van een toezichthouder. Ik vind dat je daarin moet kunnen
vertrouwen op het dagelijks bestuur.”
Matteo: “Ik denk dat in al deze uitspraken een ding terugkomt: je
ziet dat het in de zorg te vaak over de cijfers gaat. Ik denk dat het
goed is om dat anders in te richten en je meer te richten op de persoonlijke kant. Ik vind het leuk om daarover na te denken.”
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Voorkomen dat
Flexibel en
mensen vastlopen ondersteunend
Suzan Beljaars – Zielinzorg
Corinne Vellekoop – Graafschap College
Jan Christis – Hanzehogeschool Groningen
Suzan: “Ik merk dat veel mensen vastlopen in de organisatie waar
zij voor werken. De vraag is hoe je naar deze mensen kunt luisteren.
Ik denk dat organisaties veel meer kunnen bijdragen aan werkgeluk
en dat dit de zorg ten goede komt. Dat houdt mij bezig. De laatste
jaren van mijn carrière wil ik met mijn kennis en ervaring organisaties vitaler maken. Van Jan kan ik vanuit zijn beroep als lector
veel leren over wat er speelt bij studenten. Er is meer verbinding
nodig tussen het onderwijs en het werkveld. Daar zijn wel al goede
initiatieven voor, maar er kan altijd meer bij. Ook moet meer
worden geluisterd naar de mensen op de werkvloer. Waar lopen zij
bijvoorbeeld tegenaan in hun privéleven? Nu moeten mensen die
thuis problemen hebben ze zelf oplossen.”
Corinne: “Op het gebied van vitaliteit gebeurt er al veel, bijvoorbeeld met gezond eten in kantines en de lunchwandeling. Er kan
meer worden gekeken naar de werkdruk. Een hoge werkdruk geeft
een onprettig gevoel. Bovendien hebben mensen die in de zorg
werken vaak een groot plichtsbesef. Zij zetten hun privéleven opzij
om bij gaten in roosters toch een dienst te doen en cliënten niet in
de kou te laten zitten.”
Jan: “Die sterke motivatie is een risico. Er moet ook wat aan de
werkdruk worden gedaan. Biedt ruimte voor innovaties op dat
gebied. Loon alleen is niet voldoende.”
Suzan: “En zorg voor goed leiderschap.”

Urszula Kozdra – Aafje Rotterdam
Hinke Prent – SSZ
Maud Croes – platform VMBO Nederland Zorg en
Welzijn
Hinke: “Ik zou meer verbinding willen in de organisatie, óók in
werkprocessen. Dat is nu onvoldoende. Voorbeeld: niet op elke afdeling kan een verpleegkundige er continu zijn, maar wat kan wél?
Ik wil weer meer energie in de organisatie. Dat vraagt om strategisch personeelsbeleid met behoud van kwaliteit van zorg.”
Urszula: “Ik zou het verzuim bij ons willen terugdringen. Door in
contact te blijven met mensen, door betrokkenheid te tonen.
Daarmee voorkom je het, denk ik.”
Hinke: “Je ziet dat bij ziekte een nog grotere druk op het personeel
komt. Wellicht kan in het personeel flexibeler gebracht worden, om
elkaar op te vangen.”
Urszula: “Wij hebben dat al: onze regieverpleegkundigen kunnen
zo inspringen bij een team. Daarboven hebben we een teammanager.”
Maud: “We kennen hetzelfde probleem. We hebben nu een samenwerking tussen vmbo- en mbo-instellingen, zodat je synergie krijgt.
We leiden leerlingen flexibel en breed op. Zo krijg je een poule van
jongeren die je in meerdere sectoren kunt inzetten.”
Hinke: “We zijn om dezelfde reden bezig met praktijkleren, zodat
leerlingen direct in kunnen springen.”
Maud: “Landelijk is er een maatjesproject: leerlingen van vmbo en
mbo gaan samen naar een instelling, opdat ze van elkaar leren. Dat
is interessanter voor ze.”

Leer 1
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AMBASSADEUR

RONDE TAFEL

Inzichten aan tafel
Leiderschap, ZZP’ers en ruimte om te
ontwikkelen. Daarover gingen de stellingen aan het rondetafelgesprek van
RegioPlus, het samenwerkingsverband
waarbij de regionale werkgevers
verenigingen zijn aangesloten.
Negen quotes uit een mooi gesprek.
GEEF ZEGGENSCHAP

In gesprek met de ambassadeur
Mieke Banken van ’s Heeren Loo
schuift aan bij ambassadeur Annet de
Lange. De aanhoudende uitstroom van
thuiszorgpersoneel houdt haar bezig.
Mieke: “Hoe houd je de achterdeur dicht? Dat vraagstuk komt bij
ons regelmatig ter sprake. Wij proberen die deur dicht te houden
door de 3 G’s van goed gekwalificeerd, gezond en gewaardeerd.
Maar toch is dit niet voldoende. Ik vind het best moeilijk om mensen te confronteren met dit thema. Hoe kan ik via gezond werken
thuiszorgmedewerkers binnenhouden?”
Annet: “De HR-projectleider is aan zet. Momenteel loopt het programma Wendbaar aan het werk, waarbij je aanspraak kunt maken
op vouchers. Hierop kunnen jullie aanhaken.”
Mieke: “Hier wil ik graag meer van weten.”
Annet: “Er is veel te leren van andere organisaties. Je kunt ook
preventief leren van elkaar. Vooral op het gebied van behoud. Het
programma is heel waardevol. Het liep eerder in twee arbeidsmarktregio’s en is nu uitgerold naar vier. Een groot aantal zorginstellingen doet mee. Het gaat echt om actieleren.
Mieke: “Interessant. Ik ga kijken. Dat zou wat voor ons kunnen zijn.”
Annet: “Dat denk ik ook. Je mag mij altijd contacteren. Ik vertel je
graag meer.”
Meer weten? www.actieleernetwerk.nl
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‘Mooie dag voor
bestuurders en
medewerkers’
Annet de Lange, ambassadeur van
het Actie Leer Netwerk was blij met
de inzichten die gedeeld werden op
de eerste ALND.

“De belangrijkste redenen om ZZP’er te worden zijn werkdruk en
arbeidstijden in loondienst. Voor de werkgever is de vraag: hoe
combineer je the best of both worlds. Dus: goede werk-privébalans én
sociale zekerheid. Dat doe je vooral door mensen zelf zeggenschap
te geven. Bijvoorbeeld over roosters.”
Aaldert Mellema bestuurder CNV Zorg en Welzijn

RESPECT EN VERBONDENHEID

“We spreken over behoud van medewerkers. Maar niemand heeft
het over behoud in de eigen onderlinge relaties. Ook in een werk
relatie gaat het over respect. Over elkaar leren kennen.
Over verbondenheid. Dat zijn we verleerd.”
Marja van Dijk directeur FCB, arbeidsmarktfonds van de
branches sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang.

BAL BIJ EEN ANDER LEGGEN

“In de zorg zijn wij meer dan gemiddeld goed in de bal bij een ander
leggen.”
Bart Blanken gespreksleider en voorzitter van de landelijke Actietafel.

LEIDINGGEVENDE HEEFT SLEUTEL

“De leidinggevende heeft de sleutel tot het behoud van medewerkers. Die moet aangeven binnen welke kaders ik moet blijven. Die
moet zorgen dat ik eigenaarschap voel. Als ik mag vertellen wat ik

nodig heb, zien mijn collega’s dat ook. En dát leidt tot een mooie
club.”
Zainab Osman verplegende 3 IG ZZG Zorggroep

EIGEN REGIE IS SLEUTELWOORD

”Eigen regie voor eigen medewerkers is het sleutelwoord voor
werkgevers. Daar moeten we meer mee doen.”
Coralie van Elmont directeur werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt

WIL JE ONS BEHOUDEN? DOE WAT TERUG

“De jongeren bij Laurens hebben zich verenigd in Jong Laurens
en zijn het gesprek aangegaan met het bestuur. Onder het motto:
willen jullie ons behouden, dan moet je wel wat terugdoen. De bestuurders waren heel enthousiast en blij dat wij waren opgestaan.”
Fadoua Boudaama verpleegkundige bij Laurens

SPREEK MET ALLE LAGEN IN ORGANISATIE

“Als je als bestuurder continu in gesprek bent met alle lagen van
de organisatie, dan heb je veel minder ziekteverzuim. Deze stelling
over leiderschap moet veel actiever worden opgepakt.’
Annet de Lange lector HRM HAN Hogescholen en ambassadeur van het
Actie Leer Netwerk

WE LEREN VAN ELKAAR

“Vaak laat je mensen re-integreren op hun eigen afdeling. Maar
onze medewerkers kunnen ook passend werk doen bij een verpleeghuis. Net als bij een vlucht beginnen ook daar medewerkers
iedere ochtend met een briefing. En bij het verzorgingshuis hebben
ze een maatje. Het mooie is: we leren zo van elkaar.”
Stella O’Sulivan manager cabinepersoneel bij KLM

NIET BANG OM UIT TE WISSELEN

“Binnen de regio stellen wij de vraag: waar zitten onze collega’s
en met welke organisaties kunnen we uitwisselen. Ik ben daar niet
bang voor. Sinds augustus 2018 werk ik in deze organisatie. Toen
renden medewerkers nog de deur uit. Nu komen ze weer terug.”
Saskia Osinga locatiemanager Eduard Douwes Dekker

“Ik heb genoten van alle gesprekken. Veel gesprekken raakten
het thema gezond werken. Ik heb een prachtig rondetafelgesprek gevolgd vanuit RegioPlus. Hieruit bleek maar weer
hoeveel kennis er zit in organisaties. Veel van deze knowhow
kunnen we direct uitrollen. Ik hoorde vandaag ook een inspirerend betoog van Zainab Osman van de ZZG Groep over de rol
van leiderschap en het behoud van personeel.
We hebben op deze eerste Actie Leer Netwerk Dag veel inzichten met elkaar gedeeld. Onderwerpen zijn vanuit allerlei
verschillende invalshoeken benaderd. We hebben lessen uitgewisseld. We hadden het over het programma Wendbaar aan het
werk, waarin vier arbeidsregio’s samenwerken en van elkaar
leren. Zo’n project moeten we sneller opschalen.
Ook moeten wij als onderwijspartners vanuit de wetenschap
meer actie-, praktijk- en procesgericht onderzoek doen. We
moeten stakeholders van het ROC betrekken bij het onderzoek.
En tot slot gaat het om leiderschap, de sleutel tot behoud. Kijk
naar het interessante verhaal van Cordaan. Hoe kan je andere
bestuurders overtuigen van de thema’s die wij hier bespreken?
Hen heb ik vandaag gemist. Ik hoop dat dit volgend jaar anders
is. Het was een mooie dag met mooie inzichten.”

december 2019

MEER LEREN? GA NAAR WWW.REGIOPLUS.NL
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FALEND VOORUIT

LEREN

Een Matchtafel zonder matches

‘Volgend jaar neem
ik meer collega's
mee’

‘Ik had procedures
gekopieerd, maar het
proces niet doorleefd’

Annemiek Custers, Koraal

‘Iedereen wil hier
van elkaar leren’
Niet alles is succesvol. Maar van de
projecten die mislukken leer je het
meest. Alleen worden die niet vaak
gedeeld. Het Actie Leer Netwerk wil
dat doorbreken met Falend Vooruit.
In deze editie: Lydia van Baak,
directeur Werkgeversvereniging ZuidHolland Zuid. Zij zag haar ‘Matchtafel’
niet van de grond komen.
“Het was goed bedoeld: hoofden HR van verschillende zorgorganisaties fysiek bij elkaar zetten en hen samen laten kijken welke
medewerkers er bij de ene organisatie weg moesten en waar die
pasten bij de andere organisatie. Je zou het – oneerbiedig – koehandel kunnen noemen. Anderzijds: het zou zonde zijn als we die
mensen voor de zorg zouden verliezen.
NIET TÉ AMBITIEUS
De Matchtafel, heette dat in Rotterdam. En het werkte daar. Ze
waren er in 2014 mee begonnen. En ik wilde dat ook, toen ik het
jaar erop bij de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland
Zuid begon. Zeven zorginstellingen in de regio Dordrecht-Gorinchem wilden wel meedoen. Mijn ambitie voor 2016: vijf matches
en drie medewerkers die gingen kijken bij een andere organisatie.
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Dat leek niet té ambitieus. Halverwege 2016 kwam de omslag naar
echte tekorten in de zorg. Het resultaat van mijn matchtafel: nul
matches, nul keer gluren bij de buren.”
De HR-medewerkers wilden door. Ze vonden het leuk om elkaar te
ontmoeten. En er was een kans op een eerste match: een verzorgende die activiteitenbegeleider wilde worden. Maar ook dat liep
op niets uit. Halverwege 2017 zijn we gestopt met de Matchtafel.

“Wij zijn gekomen om nieuwe ideeën op te doen. Zo zijn we aan het
onderzoeken of we binnen onze organisatie mensen kunnen gaan
opleiden. Het is dan ontzettend inspirerend en leerzaam om te zien
wat andere organisaties al ondernomen hebben. Dat levert ons
suggesties en stof tot nadenken op. Opleiders en zorginstellingen
weten elkaar hier vandaag te vinden. Iedereen wil van elkaar leren.
Het workshopprogramma is enorm, het is allemaal interessant. Je
ziet hier dat het leeft.”

Zainab Osman, ZZG Zorggroep

CONTEXT BELANGRIJK
Achteraf heb ik me afgevraagd waar het mis is gegaan. Ik denk dat
de context belangrijk is: Rotterdam heeft grote ziekenhuizen en
heel grote VVT-organisaties. In Zuid-Holland Zuid zijn de organisaties veel kleiner. De mensen aan de tafel hadden gewoon minder
personeel.
Om de matchtafel te laten slagen moet je de mensen in beeld krijgen die van baan willen veranderen. Veel hoofden HR hadden niet
goed in beeld wat bij de teamleiders wel bekend was. Ik had procedures van Rotterdam gekopieerd, maar het proces niet doorleefd.
Terwijl juist dat laatste belangrijk is voor draagvlak en maatwerk.

“Wat een prachtige en inspirerende dag. Ik heb vanochtend eerst
gewerkt en ben pas na de lunch hiernaartoe gekomen. Maar het was
geweldig. Veel mensen van verschillende organisaties hebben me
de hand geschud en hun waardering voor mijn werk uitgesproken.
Maar het is niet mijn werk, het is het werk van alle collega’s samen.
Ik weet nog niet hoe, maar ik ga dat zeker aan ze overbrengen.
Volgend jaar neem ik zelf meer collega’s uit de praktijk mee, zodat
we met z'n allen het gesprek kunnen voeren.”

EIGEN SPELREGELS
Misschien was het gelukt als we eerst samen hadden bedacht: dit
is het project in Rotterdam, hoe gaan we dat doen in onze eigen
regio? Die stap heb ik in mijn enthousiasme overgeslagen. Je moet
je eigen spelregels maken.”
Luister ook naar onze Falend Vooruit podcast
op www.actieleernetwerk.nl

december 2019

Het Actie Leer Netwerk organiseert
het hele jaar bijeenkomsten voor
zorgprofessionals. ABONNEER je op
de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.
Jenny Verheijen, Koraal
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APPELTAARTCONCERTEN

‘Dan komen we toch gewoon naar de
mensen toe?’
’s Avonds spelen ze complete symfonieën van Mahler en Strauss. Of ze
begeleiden De Nationale Opera.
Maar overdag treden Michiel Holtrop
en zijn collega’s van het Nederlands
Philharmonisch Orkest regelmatig op
in buurthuizen of zorginstellingen.
Met appeltaart in de pauze.

Stichting Appeltaartconcerten komt met klassieke muziek (en de
taart) naar de mensen toe. Het is voor veel zorgcliënten immers
niet vanzelfsprekend naar een concertzaal te gaan. Op sommige
concerten is iedereen welkom. De optredens in psycho-geriatrische
afdelingen, hospices of TBS-klinieken zijn besloten. De toegang is
vrijwel altijd gratis.
Tijdens de Actie Leer Netwerk Dag staan onder andere werk van
Mozart en een romantische tango op het programma. Aangepast
aan de gelegenheid en het publiek, uiteraard. Oprichter Michiel
Holtrop: “Deze keer hebben we gekozen voor opgewekt en vrolijk.
Maar als we naar dementerende mensen gaan, kiezen we voor
rustige muziek. Vooral niet te wild. Denk aan liederen van Schubert. Een ding tegelijk dus, zodat de luisteraars zich daarop kunnen
concentreren.”

Het Actie Leer Netwerk brengt het initiatief van
Stichting Appeltaartconcerten graag onder de aandacht van zorg en welzijn. Je kunt hen uitnodigen
om in jouw organisatie te komen spelen. En hen
steunen door via de QR-code een donatie te doen.

Deel 2 van Leer verschijnt over tien dagen.
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De Actie Leer Netwerkdag 2020
is op 7 december 2020 in Almere.

