Thema

Door Lea Bouwmeester

Arbeidsinnovatie
Innovatieve ontwikkelingen in zorg en welzijn volgen elkaar snel op. De inzet
van arbeidsbesparende technologie maakt het mogelijk om de efficiëntie te
verhogen, maar biedt ook kansen om werkomstandigheden te verbeteren.
Computers, digitalisering: wie kijkt er nog van op? We leven in de vierde
industriële revolutie! Mens en technologie versmelten steeds meer met elkaar
en dat biedt kansen voor de zorg. Mits (werk)processen en vaardigheden
die technische ontwikkelingen volgen. De veranderingen gaan razendsnel.
Daarom is kennis delen en van elkaars fouten leren het devies.

‘Bij arbeidsinnovatie draait alles om
anders denken en anders werken’
Innovatie draagt op veel manieren bij aan het oplossen van het personeelstekort. Het biedt niet alleen kansen voor betere werkomstandigheden, maar
levert ook efficiency op. Ambassadeur Lea Bouwmeester over recente
ontwikkelingen en de slag die nog nodig is.
‘De zorg staat voor een grote uitdaging. De zorgvraag neemt toe en wordt steeds complexer, de
druk op de kosten stijgt ook. We kunnen dus niet
anders dan slimmer gaan werken en daar komt
technologie en innovatie goed bij van pas. Dat
betekent dat we met elkaar voor een grote
veranderopgave staan. Hoe willen we de zorg in
de toekomst gaan inrichten? Waar gaan we geld
op inzetten en hoe maken we technologie
verslavend leuk voor zorgmedewerkers?

Corona

Arbeidsinnovatie

Meer Uren
Werken

Het afgelopen jaar heeft de zorg meer en meer
gebruik gemaakt van technologie, mede door de
lockdown in de coronacrisis. Denk aan het veelvuldig gebruik van beeldbellen om contact te
houden met naasten thuis of om behandelingen
in de ggz door te laten gaan. Hartstikke mooi dat
medewerkers en patiënten de voordelen van deze
innovatie hebben ontdekt en hun digivaardigheid

hebben verbeterd. Nu is het zaak om dit soort
technologieën te integreren in het werkproces; tot
nu toe is zoiets als beeldbellen altijd iets dat extra
is, bovenop de normale werkwijze komt.

Niet als extraatje

Een slag die we in de zorg nog moeten leren
maken, is om technologie niet toe te voegen aan
bestaande werkprocessen en protocollen maar
deze daar juist ín te voegen. Anders maak je de
oude zorg er alleen maar duurder mee en ontstaat er alsnog geen nieuwe, toekomstbestendige
zorg. Durf buiten de kaders te denken en vraag de
patiënt of cliënt eens wanneer en hoe hij eigenlijk
contact wil met een zorgverlener. Misschien wel
liever thuis met de kat op schoot, in plaats van in
de spreekkamer van de psycholoog. Vul niet zelf
in, maar stel die vraag, ook aan je medewerker.
Bij technologie in de zorg draait het om anders
denken en anders werken. >>

Verslavend leuk

Een succesvoorbeeld van anders denken is sensortechnologie in het verpleeghuis, waarmee je
bijvoorbeeld onrust registreert en valgevaar kunt
reduceren. Of waarmee een cliënt met dementie
het hele verpleeghuis door kan dwalen, totdat hij
bij de uitgang komt. Dit soort technologieën maakt
werken op afroep meer mogelijk, verlaagt de druk
op medewerkers en geeft de cliënt meer vrijheid
en zelfstandigheid. Het zal steeds meer gaan om
zorg bieden op de juiste plek op het juiste moment,
efficiënt en toch menselijk. In de zorg vinden we
verandering en technologie soms eng, maar het
kan verslavend leuk zijn en complexe zaken zoveel
makkelijker en sneller maken. Denk aan Tikkie:
we willen al niet meer zonder.

Digivaardigheden

Organisaties wil ik meegeven: denk groot, doe klein
en begin meteen. Wil je bijvoorbeeld iets doen aan
de hoge registratielast van medewerkers? Denk
groot, dus aan één goed werkend dashboard op de

computer dat alle digitale dossiers en kwaliteitsregistraties aan elkaar koppelt. Vraag medewerkers waar de problemen liggen, onderzoek welke
technologieën er al zijn, welke digivaardigheden
medewerkers ervoor nodig hebben en bekijk hoe
het de werkprocessen zal veranderen. Implementeren van technologie vraagt namelijk verandervaardigheden van medewerkers, dus denk daar
vooraf over na. Wat hebben zij nodig? Bespreek
dat met ze.

Tools

Ik zie arbeidsinnovatie als een thema dat in de basis
onder alle zes thema’s van het Actie Leer Netwerk
ligt. Roosteren bijvoorbeeld is in veel zorgorganisaties een issue. Roosterbelemmeringen maken het
soms moeilijk om meer uren te werken of je vitaal
te voelen in de combinatie werk en privé, terwijl
medewerkers het enorm waarderen als ze regie
hebben over hun eigen werktijden. Bovendien:
er zijn handige tools beschikbaar om zelfroosteren
mogelijk te maken. Als organisatie moet je dan wel

durven loslaten dat je zelf de regie hebt, geef ruimte
aan medewerkers. Durven inzetten op technologie
kan bovendien ook helpen om de uitstroom van personeel te beperken, omdat de werkdruk afneemt en
mensen meer plezier krijgen in hun werk.

Digitale strategie

De overgang naar het nieuwe jaar is voor zorgorganisaties een mooi moment om eens stil te staan bij de
vraag: wat is onze grootste verandervraag binnen
nu en vijf jaar, voor de organisatie, medewerkers en
cliënten of patiënten? Stel een digitale strategie op
en zorg dat medewerkers eigenaarschap krijgen en
nemen op het thema. Dus niet alleen een kleine projectgroep beginnen met een paar enthousiastelingen,
maar iedere individuele medewerker betrekken bij
een basaal technologisch project of hen zelf iets laten
bedenken waar behoefte aan zou zijn. Help iedere
medewerker om vanuit zijn werk met een eigen
innovatie aan de slag te gaan. Zo creëer je een
lerende omgeving waar plezier ontstaat in
veranderen en nadenken over de toekomst.’
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Nog niet
uitgelezen?

Goede voorbeelden
Arbeidsinnovatie

Op het YouTube-kanaal van
Actie Leer Netwerk vind je onze
Actieleer TV-uitzendingen
omtrent het thema Arbeidsinnovatie.

Innovatie draagt op veel manieren bij aan het
oplossen van het personeelstekort.
Deze initiatieven zetten technologie en
vernieuwende toepassingen op vernuftige
wijze in.

BeterDichtbij
Samen de zorg makkelijker
maken: dat is het idee achter
Koploperinitiatief BeterDichtbij,
een samenwerking tussen
verschillende ziekenhuizen. We
zijn gewend om onze bankzaken en reizen online te regelen.
Waarom doen we dit niet in de
zorg? Als patiënt heb je tussen
de consulten door aanvullende
vragen of misschien maak je je
zorgen over je ziekte. BeterDichtbij biedt aanvullende
dienstverlening door middel
van appen of beeldbellen. Grote
tijdsbesparing en toename voor
medewerkers dientengevolge.
Lees meer >

Technologie en Zorg
Academie
Sinds de oprichting in 2016, groeide de Technologie en Zorg Academie door tot in de Achterhoek
en Drenthe. Via de Academie en
het Living Lab leren en werken
jaarlijks duizenden zorgprofessionals, studenten en docenten
met zorgtechnologie. Het Living
Lab bestaat uit een (online) Kenniskring, de Appartementen en
de ProbeerService. De ProbeerService brengt een grote variëteit
van zorgtechnologie-producten
binnen handbereik van zorgprofessionals door de uitleenen demonstratiemogelijkheden.
Lees meer >

Zorg Innovatie Huis
Voor nieuwe innovaties en
hun implementatie is een plek
nodig. En niet om zomaar wat
uit te proberen. Het vraagt om
een vaste plek waar het veilig is
voor alle betrokkenen van technologische zorgvernieuwing.
Dat is waar het Zorg Innovatie
Huis een perfecte rol vervult in
het circuit: een plek in de regionale zorgsector die inspireert én
zorginnovaties inclusief de toepassing ervan tastbaar maakt.
Dat heeft diverse voordelen.
Lees meer >

Bijvoorbeeld het webinar
van Lea Bouwmeester over
‘De vraag voor de oplossing’.
Luister naar de podcast
van Falend Vooruit over ‘Leren
werken met de realiteit’.
Lees de blog ‘Wat moeilijk
kon, kan nu heel snel’ van Lea
Bouwmeester.

