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Het begon als een droom, waar
mensen aan wilden werken.
Met de ambitie dat het een
veenbrand zou worden. Dat
lijkt inmiddels gelukt! ‘Radicale vernieuwing’ is steeds meer
een begrip in het land aan het
worden. Er wordt over gesproken en ook de minister ziet
wat zich ontwikkelt. Ook de
afgelopen maanden is er weer
veel gerealiseerd. Zoals een
netwerk van ondersteunende
diensten, waarin mensen nadenken wat radicale vernieuwing voor hen betekent. Een
grote bijeenkomst over belemmerende regels, waar organisaties ervaringen hebben uitgewisseld. Een prachtig boek
met de ervaringen van radicale vernieuwing tot nu toe (zie
www.radicalevernieuwing.nl/
actueel/publicatie). Een
gesprek over hoe je voor de
buitenwereld inzichtelijk
maakt wat de maatschappelijke meerwaarde van de zorg is.
En heel belangrijk: een grote
bijeenkomst waar we hebben
nagedacht hoe we de beweging de komende jaren
kunnen verduurzamen.
Marthijn Laterveer, coördinator
LOC Zeggenschap in zorg

Beweging radicale vernieuwing

Waar staan we nu?
De beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg begon met een droom.
Mensen die droomden van zorg, waarin mensen en hun waarden centraal staan.
Waar de systemen en regels mensen helpen. Waar de relatie tussen de mens die zorg
nodig heeft, de naasten en de zorgverleners voluit tot haar recht komt. Anderhalf
jaar verder is heel veel in gang gezet en bereikt. Maar het is niet altijd makkelijk.
Tekst Marthijn Laterveer

H

et woord ‘radicaal’ roept doorlopend reacties op. Mensen die
het wel mooi vinden. Mensen
die er allergisch voor zijn. En
mensen die zich afvragen of wat er gebeurt
wel radicaal is. Toch hebben we de naam gehandhaafd, omdat die goed weergeeft dat we
terug gaan naar de wortel (radix in het
Latijn). Namelijk: consequent in alles organiseren vanuit de relatie bewoner, naaste, medewerker. Als je voorbeelden uit de praktijk
geeft lijkt dat niet zo radicaal. Zoals het feit
dat bewoners een logeerbed op de kamer hebben. Veel organisaties kunnen dan zeggen:
dat doen we al. Maar in de praktijk valt dat
vaak tegen.

Diverse organisaties
hebben besloten aan radicaal
vernieuwend waarde-vol
onderwijs te werken
Interessanter is welke veranderingen er achter de schermen plaatsvinden om tot resultaten te komen. Zoals: voelen medewerkers zich
vrij om eigen initiatief te tonen? Durven mensen afgewogen risico’s te lopen? Zijn naasten
nog steeds naasten of kunnen zij dat alleen
zijn binnen de mogelijkheden van de zorgorganisatie? Is er een goede samenwerking tussen (para)medici en verzorgend/verplegend
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personeel? Hoe werken bestuurder en raad
van toezicht samen? Zo zo zijn er nog wel
meer vragen te stellen. En ze zijn allemaal relevant als het om veranderen gaat. In die zin
is het dus wel echt radicaal: alles komt aan
bod, niemand blijft precies hetzelfde doen.
Voor iedereen
Het unieke aan de beweging is dat het niet
over één beroepsgroep in de zorg gaat. We zijn
begonnen bij een gezamenlijke droom. En
daar kan en mag iedereen zijn of haar bijdrage aan leveren. Binnen de organisatie, maar
ook daarbuiten. Daarom werken we nauw
samen met zorgkantoren, Zorginstituut
Nederland, Nederlandse Zorgautoriteit,
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het
ministerie van VWS. En bestaat de beweging
niet alleen uit verzorgenden/verplegenden en
bestuurders. Want ook de cliëntenraad, de artsen, de receptioniste, de activiteitenbegeleider
en de vrijwilligers zijn van groot belang. Juist
de diversiteit maakt de beweging succesvol,
inspirerend en anders.
Wederkerig
In de beweging is veel aandacht en energie
besteed aan ontmoetingen tussen mensen.
Bijvoorbeeld tijdens de landelijke inspiratiedagen, waar mensen vanuit verschillende organisaties en invalshoeken elkaar ontmoet
hebben. Daar zijn al heel veel waardevolle
contacten ontstaan. We bezoeken periodiek
alle deelnemende organisaties apart. We horen dan wat er speelt en waar behoefte aan is.

Medewerkers geven aan hun vak weer terug te hebben. Zij hebben meer tijd voor bewoners en naasten.

Zeer geregeld blijkt dat meer organisaties binnen de beweging met dezelfde vragen zitten.
Bijvoorbeeld de rol van ondersteunende diensten. We hebben nu een groep mensen uit
verschillende organisaties die periodiek samenkomt. Zij denken na hoe zij als ondersteunende diensten maximaal bewoners,
naasten en zorgverleners kunnen helpen.
En zij voeren dat ook meteen uit. Zo steunen
ze elkaar om verder te komen. Een ander
voorbeeld is het onderwijs. Diverse organisaties hebben besloten aan radicaal vernieuwend waardevol onderwijs te werken. Zodat
toekomstige en huidige medewerkers beter
aansluiten bij de behoeften van bewoners en
naasten. En vooral ook bij hun eigen behoeften waarom ze in de zorg zijn gaan werken.
Als laatste voorbeeld hebben veel organisaties in de beweging met elkaar uitgewisseld
hoe je belemmerende regels kunt opruimen
(zie ook het artikel op pagina 8). Telkens is
zichtbaar dat er enorm veel energie bij mensen zit om te gaan doen waar hun hart echt
ligt. Juist door elkaar op te zoeken en gezamenlijk daaraan te werken bereiken we veel.

Zichtbare resultaten
De resultaten van radicale vernieuwing zijn
inmiddels op steeds meer plaatsen zichtbaar.
Medewerkers geven aan hun vak weer terug
te hebben. Zij hebben meer tijd voor bewoners
en naasten. Bewoners en naasten ervaren
meer rust en aandacht. En ook bestuurders en
beleidsmakers ervaren meer voldoening van
hun werk. Maar het is ook niet allemaal één
groot succesverhaal. We zien ook organisaties
afhaken door bijvoorbeeld interne problemen
of een andere focus. Andere organisaties melden zich weer aan. En bij de deelnemende organisaties is ook nog veel te doen om de
droom overal in de organisatie waar te maken.
Roeland Jan Umans heeft acht deelnemende
organisaties zeer uitgebreid geïnterviewd over
hun ervaringen met radicale vernieuwing tot
nu toe. In de publicatie ’Zicht op vernieuwing’
staan de acht interviews. Ook zijn er vijftien
punten ter overdenking over radicale
vernieuwing te vinden. Deze zeer
lezenswaardige publicatie is te vinden op
www.radicalevernieuwing.nl/actueel/
publicatie .
September 2018
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Radicaal vernieuwen in de toekomst

Verder ontwikkelen
en uitbouwen
Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg is steeds meer een beweging geworden, waarin
mensen elkaar helpen en inspireren. Het is nodig na te denken over vervolgstappen. Zodat we
de droom van radicale vernieuwing op steeds meer plaatsen kunnen realiseren. Aansluitend
bij wat mensen in hun lokale context nodig hebben. Ook als de subsidie ophoudt. Eind juni
heeft een grote groep mensen daarover nagedacht.
Tekst Marthijn Laterveer Foto Bart van Hattem

W

erken aan radicale vernieuwing betekent vanuit een
gedeelde visie werken aan
betere zorg. Namelijk door
in alles de relatie tussen de bewoner, de naaste en de medewerker als uitgangspunt te nemen. Zorgorganisaties staan daarbij voor grote uitdagingen, want dat vergt een enorme
cultuuromslag in de gehele organisatie. En er
zijn ook grote vraagstukken bij het vinden en
binden van personeel. Dat vergt een ander
type onderwijs en het bieden van een ontwikkelingsperspectief aan (toekomstige) medewerkers. Een andere uitdaging is het terugdringen van systemen, protocollen en
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verantwoording in de zorg. Zodat ruimte ontstaat voor medewerkers, cliënten en naasten
om samen te bepalen wat goede zorg is.
Er zijn nu veel externe partijen die flink geld
verdienen aan het verbeteren van de zorg.
Zoals adviesbureaus, die de kennis binnen de
sector aftappen en vervolgens tegen hoge tarieven consultants inzetten om andere zorgorganisaties te begeleiden. Dat is duur en de
kennis lekt ook weg uit de sector. Daarnaast
zijn er landelijk georganiseerde verbeterprogramma’s, waarbij anderen bepalen wat nodig is. Vaak worden ze niet als helpend
ervaren.

Elkaar helpen en samen leren
Deelnemende organisaties in de radicale vernieuwingsbeweging willen gezamenlijk kennis, opleidingen en ervaringen ontwikkelen
en delen. Zodat ze die ook zonder tussenkomst van externen kunnen gebruiken. Ze
bepalen zelf wat ze nodig hebben en ontwikkelen. En besparen ook nog eens een hoop
geld.

Veel organisaties hebben
al aangegeven ook in de
toekomst verder te willen
werken aan de radicale
vernieuwingsdroom
In de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg zien we in toenemende mate
de meerwaarde van het elkaar opzoeken, kennis delen en elkaar ontmoeten rond thema’s
die mensen in zorgorganisaties bezighouden.
De deelnemende organisaties zetten in korte
tijd serieuze stappen. Dat willen zij verder
ontwikkelen en uitbouwen.
Het unieke van de beweging Radicale vernieuwing is dat iedereen mee mag doen en
ook nodig is. Zoals bewoners, naasten, cliëntenraden, bestuurders, medewerkers, cliëntenraden, (para)medici. Het is een beweging
van mensen die gemotiveerd zijn om te innoveren. Het gaat daarbij om de voorhoede. De
beweging bepaalt zelf de agenda en stelt zich
daarbij niet afhankelijk ten opzichte van de
buitenwereld op.
Samen nadenken
Op 27 juni is een grote groep mensen in
Burgers’ Zoo bij elkaar geweest om na te denken over de toekomstige wensen. Wat moet
en kan er anders in de zorg? Hoe kunnen we
zorgen dat de zorg weer echt om mensen
draait? En wat hebben we daarvoor nodig?
Of met andere woorden: hoe kunnen we de
idealen van radicale vernieuwing dichterbij
brengen? Juist door de grote diversiteit aan

mensen en functies kwamen er goede gesprekken op gang. En ontstonden er veel
suggesties hoe we de zorg menselijker kunnen maken. Aan het einde van de dag is afgesproken dat we als voorbereidingsgroep de
ideeën zullen uitwerken. En met een voorstel
zullen komen.
Concrete acties
Binnen radicale vernieuwing gebeurt nu al
heel veel dat voortzetting verdient. Zoals
naast allerlei vernieuwing in de zorgorganisaties zelf, de organisatie van landelijke ontmoetingsdagen. Het organiseren van bijeenkomsten voor mensen die willen uitwisselen over
een bepaald thema. Contacten onderhouden
met zorgkantoren en inspectie. Maar ook
actiegericht werken, zoals een aantal ondersteunende diensten nu gezamenlijk doet.
Daarnaast werken we nu op landelijk niveau
een drietal zaken verder uit.
1. Ten eerste is er behoefte aan uitwisseling
tussen personeel. En dan op verschillende
manieren. Door werkbezoeken of een periode in een andere organisatie te werken.
Door een pool van deskundigen te vormen
die binnen deelnemende organisaties werken. En hun expertise ook binnen andere
organisaties willen inzetten. Zo kunnen we
de beschikbare kennis optimaal en zonder
hoge kosten benutten.
2. Ten tweede is er grote behoefte om het thema ‘leiderschap’ verder te ontwikkelen breed binnen de organisatie. Voor onder
anderen bestuurders, medewerkers en cliëntenraden. Wat betekent leiderschap als je
vanuit de relatie bewoner, naaste, medewerker wilt organiseren?
3. Ten derde is er behoefte aan elektronische
uitwisseling. We gaan de mogelijkheden
van de radicale vernieuwingsmedia verder
benutten en uitbouwen. LOC heeft al het
platform www.loc.nl en gevraagd is een
gedeelte speciaal voor radicale vernieuwing te maken.
Daarbij zullen we ook een voorstel maken
voor de financiën. Wordt vervolgd!
September 2018
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Van ambitie naar gedrag

Zorg vanuit relatie
vraagt cultuuromslag
Er is veel gebeurd sinds de startbijeenkomst Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg
in februari 2017. Goed om hier even bij stil te staan. Daarom een artikel over wat
Radicale vernieuwing helpt én wat het vraagt. Over enkele actuele vraagstukken,
praktijkvoorbeelden en met een voorproefje van de komende maanden.
Tekst Marie-Antoinette Bäckes

O

nlangs is een prachtige publicatie uitgebracht, waarin vertegenwoordigers uit
acht van de ruim vijftig verpleeghuizen vertellen op welke
manier zij werken aan zorg,
waarin niet de regels maar relaties tussen mensen voorop staan
(zie www.radicalevernieuwing.
nl/actueel/publicatie). De verhalen gaan vooral over opgedane
inzichten van medewerkers, cliënten, naasten
en managers, coördinatoren en projectleiders.
Het zijn verhalen over dilemma’s, vraagstukken en bijzondere ervaringen.
Ook bij de andere deelnemers in de beweging
zie ik dat meer persoonlijke aandacht gegeven wordt aan bewoners en hun naasten. De
medewerkers voeren gesprekken met hen
over de wijze waarop zij hun leven met verpleegzorg willen voortzetten en geven hier
met elkaar invulling aan. De organisatie (ondersteunende diensten, behandelaars, leidinggevenden, het bestuur, toezichthouders e.d.)
rondom de medewerkers, bewoners en hun

”Er is een groeiend besef
dat radicale vernieuwing
consequenties heeft voor
alles en iedereen”
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naasten, worden zich er meer
van bewust hoe belangrijk het
is om dit voor hen mogelijk te
maken en dit te faciliteren. Er
is een groeiend besef dat
Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg consequenties heeft
voor alles en iedereen!
Wat helpt
Er wordt in de verpleeghuizen
duidelijk wat helpt, zoals een
krachtige gedeelde visie op zorg en besturing,
gericht op aanmoediging en steun. Focus op
de kracht, wensen en mogelijkheden van individuele mensen, woongroepen en teams is
van belang - op papier en in de praktijk. Zoals
ook het met elkaar experimenteren en hiervan leren.
De zorg zoveel mogelijk te organiseren rond
de relatie tussen de bewoner, diens naasten
en de zorgverleners, en hierbij gericht te zijn
op wat voor hen van waarde is, vraagt een
cultuurverandering. Het vraagt een ‘radicale’
vernieuwing, dit is een vernieuwing vanuit de
radix (wortel, essentie). En we weten dat een
werkelijke cultuurverandering jaren vergt.
Het vraagt de vertaling van deze ambitie naar
dagelijks (ander, nieuw) gedrag.
Actuele vraagstukken
Ik zie dat verpleeghuizen ook geconfronteerd

worden met concrete belemmeringen in en
buiten de organisatie. Deze vraagstukken zijn
niet overal hetzelfde. LOC en VWS ondersteunen gedreven mensen in de deelnemende
verpleeghuizen bij het op zoek gaan naar beschikbare kennis, ervaringen en tools. Maar
ook bij het expliciet maken, communiceren
en verspreiden van de opgedane kennis, ervaringen en van de radicale effecten hiervan.
Enkele recente voorbeelden:
• Hoe zorg je dat de zeggenschap in het
verpleeghuis daadwerkelijk gaat
verschuiven naar bewoners en hun
naasten? En….naar de buurt? Sensire
organiseerde in juni jl. een levendige
bijeenkomst over dit vraagstuk met de titel
‘Buurt maken’
zie https://tinyurl.com/y9v6zr2e
• Een paar organisaties vroegen zich af op
welke manier samen met de ondersteunende diensten nagegaan kan worden welke
consequenties radicale vernieuwing heeft
voor hen. Als de zorgteams niet juist worden ondersteund, dan missen we de slag
die we willen maken. Begin juli leidde dat
met acht verpleeghuizen tot werkbezoeken
bij elkaar, te beginnen bij Amstelring.
• Aan welke regels hebben wij ons sowieso
te houden en hoe kunnen we omgaan met
belemmerende interne en externe regels?
Deze vraag van King Arthur Groep leidde
in juli jl. tot een levendige bijeenkomst met
LOC, VWS en vertegenwoordigers vanuit
negentien belangstellende organisaties.
Voorbeelden komende maanden:
• Hoe kom je van een gezamenlijke visie op
veiligheid en vrijheid voor bewoners (en
medewerkers) naar het daadwerkelijk met
elkaar gaan uitvoeren? Woonzorggroep
Samen wil met de vertegenwoordigers van
bewoners, met naasten, medewerkers en
de behandelaars in november a.s. hier een
bijeenkomst over organiseren. Ook voor
belangstellenden uit nabijgelegen
verpleeghuizen in Noord Holland.
Samen met LOC, VWS en de inspectie.
• Welke consequenties heeft Radicale

Tijdens een bijeenkomst afgelopen juli met LOC, VWS en
belangstellende organisaties over de waarde-volle regels.

vernieuwing verpleeghuiszorg voor de
samenwerking tussen bestuurders/
managers en cliëntenraden? Kalorama
neemt in oktober het initiatief om hierover
een ontmoeting te organiseren met
belangstellende bestuurders/managers en
hun cliëntenraden.
Landelijk leernetwerk
Deze bijeenkomsten worden (met ondersteuning van LOC en VWS) voor en door de mensen uit de betrokken verpleeghuizen in het
netwerk georganiseerd. En met zorgkantoren, de inspectie en veel meer. Gaandeweg
groeit het landelijk leernetwerk dat we vormen verder uit, waarin ervaringen, inzichten
en kennis met elkaar worden gedeeld en de
radicale vernieuwing tot stand wordt
gebracht.
Ik realiseer mij steeds meer dat dit alleen tot
stand komt, als we het samen doen. En dat
het leiderschap vraagt op ieder niveau, van
alle betrokkenen.
Marie-Antoinette Bäckes is coördinator van
de landelijke beweging Radicale vernieuwing
verpleeghuiszorg. Reageren?
www.tinyurl.com/volop-beweging
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Hoe kunnen regels bijdragen aan waarde-volle

Van regels naar relaties
In september verscheen een special met artikelen en interviews over hoe radicaal
vernieuwende zorgorganisaties werken aan waarde-volle zorg en omgaan met regels.
Wat doen zij als regels of protocollen de gedroomde verpleeg(huis)zorg in de weg lijken
te staan? “Je moet het lef hebben naar alle processen te kijken.”
Tekst Douwe Dronkert

H

et doel van de lanRadicale vernieuwing Regels vieren
delijke beweging
Veel zorgorganisaties zijn binverpleeghuiszorg
Radicale vernieunen Radicale vernieuwing verwing verpleegpleeghuiszorg de beweging van
(huis)zorg is de zorg zoveel moregels naar relaties aan het
gelijk te organiseren rondom de
maken. ‘Van regels naar relarelatie tussen degene die zorg
ties’ is iets anders dan ‘geen renodig heeft, diens naasten en de
gels maar relaties’. Zonder rezorgverleners, en dat wat voor
gels kunnen we niet in de zorg,
hen van waarde is. In die relaties
zo blijkt uit de praktijk. Regels
ontstaat waarde-volle zorg.
of kaders zonder omhaal afOrganisaties, instanties, kaders,
schaffen is dus nutteloos, tenzij
regels en structuren zouden dus ten dienste
ze zelf nutteloos zijn. Beter is het nieuwe afmoeten staan van de manieren waarop we sa- spraken te maken die iedereen begrijpt en
men willen leven, werken en de zorg regelen.
iedereen na kan leven. Lang leve de regels!
Ten dienste staan van en dus niet leidend zijn
bij, zoals nu nog vaak het geval is.
Regels ter ondersteuning
Regels zijn nuttig als ze het doel ondersteunen:
Droom waarmaken
waarde-volle zorg. In de afgelopen september
Binnen de betrokken organisaties zoeken we
verschenen special geven acht zorgorganisaties
met elkaar de mogelijkheden om deze droom
een inkijkje in hoe zij aan dat doel werken.
waar te maken. Dit vraagt kijken naar onszelf, En vind je tips uit hun dagelijkse praktijk - en
ons eigen denken en doen. Dat gebeurt in
onderzoek daarnaar - over hoe ze vanuit hun
woongroepen en organisaties. Maar het kan
focus op waarde-volle zorg om leren gaan met
ook betekenen dat omstandigheden die van
regels die lijken te belemmeren. Vaak blijkt dat
buiten organisaties zelf komen en de droom in het gaat om zelf opgelegde regels. Ook blijkt
de weg staan, zoals externe regels, onder de
dat doordat regels optimaal op de situatie van
loep genomen worden. Als regels of (denk)individuele verpleeghuisbewoners worden toekaders in de weg lijken te staan, bedenken
gesneden, zij écht het middelpunt van zorg
mensen in en om betrokken zorgorganisaties
kunnen zijn. Zonder onnodige ballast, kunnen
in het land hoe het anders kan, zodat ze niet
naasten en medewerkers daar beter aan bijdrameer beperken maar juist ondersteunen.
gen. In de vernieuwingsbeweging worden deze
We gaan daarvoor met elkaar en waar nodig
ervaringen en uitdagingen gedeeld om van
met betrokken partijen - zoals zorgkantoren,
elkaar te kunnen leren wat nodig is voor goede
inspectie, beroepsverenigingen - in gesprek.
kwaliteit van zorg en leven.
Van regels naar relaties
Hoe kunnen regels bijdragen aan waarde-volle zorg?

Praktijkvoorbeelden van
acht radicale vernieuwers
Tips regel-opruimacties

Verbeteraanpak: met alleen
regels opruimen kom je er niet
Cliënten middelpunt van
zorg dankzij regels

-1-
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Praktijkvoorbeelden uit de special:
Regel-opruimacties
Zorgorganisatie De Wever organiseerde
samen met medewerkers, cliënten, familie en
het management een opruimactie om
belemmerende regels ter discussie te stellen.
De beschrijving van de methode, het resultaat
én vervolg van de opruimactie is in de special
na te lezen. Inclusief vier pagina’s regels die
onder de loep werden genomen en hoe daar
verder mee om te gaan.
Van 500 naar 186
Zorgorganisatie Viattence ging van ruim
vijfhonderd protocollen naar 186. Medewerkers werd gevraagd welke regels helpen en
welke in de weg staan. Voor dat laatste is een
virtuele rode knop in het leven geroepen.
“Gesprekken over regels en protocollen
hebben tot veel bewustwording geleid”, zegt
Gaby Elhorst, manager zorg. “Je moet het lef
hebben naar alle processen te kijken.”
Cultuurverandering nodig
Bestuurders en projectleiders geven aan dat
zij op hun vernieuwingsreis ontdekken dat tot
wel 70 procent van de regels zelf bedacht is.
Of al een tijd geleden is afgeschaft. Hoewel de
regelmoeheid vaak voelbaar is en er regels

afgeschaft worden, komen mensen in verschillende zorgorganisaties gaandeweg de
vernieuwingstrajecten ook tot het inzicht dat
regels wel degelijk nut hebben.
“Regels komen voort uit goede intenties”, zegt
Eva van Zelm, projectleider Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg bij Topaz in de special.
“Het gaat er dan ook niet zozeer om ze zoveel
mogelijk te schrappen, maar om er op een
goede manier mee om te gaan. Wij hebben
dus geen schrapsessies gehouden. Liefdevolle
zorg is individueel maatwerk.

‘Van regels naar relaties’ is
iets anders dan ‘geen regels
maar relaties’
De systeemwereld biedt daartoe niet altijd
ruimte. Door te onderzoeken wat de bewoner
nodig heeft en dóór te vragen, blijkt vanzelf of
regels ondersteunend zijn of in de weg zitten.
Het kritisch denkvermogen is écht op gang
gekomen. Medewerkers en bewoners worden
serieuzer genomen in wie zij zijn.”
Download de special gratis via
www.radicalevernieuwing.nl/praktijk/regels

Tijdens een netwerkbijeenkomst in juli was het motto: regels zijn nuttig als ze waarde-volle zorg ondersteunen.
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Maatschappelijke toetsing ouderenzorg

Invloed lokaal
niveau noodzakelijk
Veel mensen in de zorg voelen aan dat de huidige manier van meten en
verantwoorden niet voldoet. Die is te veel gebaseerd op landelijke systemen en
kapitaal. Omdat toetsing en bijsturing op lokaal niveau zijn verdwenen, ontstaat
er geen goed beeld van de zorg. Binnen de beweging Radicale vernieuwing
verpleeghuiszorg zoeken we naar manieren om de lokale gemeenschap weer
een stem te geven.

Tekst Joep Bartholomeus

I

n het verleden werden veel maatschappelijke voorzieningen lokaal georganiseerd. Mensen kenden elkaar en ongemerkt ontstonden er sociale normen.
Zonder bewuste interventies controleerde de
lokale gemeenschap of deze sociale norm gevolgd werd. Publieke diensten zoals ouderenzorg, onderwijs en nutsvoorzieningen waren
automatisch verbonden met de lokale gemeenschap. De gemeenschap voelde zich
verantwoordelijk en eigenaar. Ook banken en
verzekeringen werden op deze manier onderling geregeld. En kenden een sterke sociale
controle op lokaal niveau.
Langzamerhand deed het bedrijfsmatige
denken zijn intrede in de publieke sector.
Efficiency won het van de maatschappelijke
bijdrage van de publieke dienst. Schaalvergroting, fusies, overnames en uitbesteding plaatsten mensen, de gemeenschap, op afstand.
Om toch grip te hebben op de kwaliteit kwamen er nieuwe landelijke methoden en systemen die moesten laten zien of de diensten
veilig en goed waren. Sociale normen werden
vervangen door indicatoren. Er ontstond een
verschuiving van toetsing door lokale mensen
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naar toetsing door landelijke instanties, systemen en indicatoren.
Lokale rol verdwenen
Een mooi voorbeeld van zo’n verschuiving en
het verdwijnen van de lokale rol in de gemeenschap is de Raiffeisen Boerenleenbank,
de huidige Rabobank. Die coöperatie is ooit
ontstaan vanuit een behoefte in de samenleving. Namelijk het beheren en verstrekken
van geld zodat het gezin, het dorp of de stad
vooruit kwamen. Mensen kenden elkaar en
op grond daarvan werden beslissingen genomen. Het hele dorp wist bijvoorbeeld of een
gezin door pech extra geld nodig had om het
boerenbedrijf voort te kunnen zetten. Of juist
altijd schulden maakte. Bankieren was mensenwerk. De bank stond middenin de lokale
samenleving en investeerde daarin.
Met de komst van het efficiencydenken
veranderde de Rabobank in hoog tempo.
Diensten werden gecentraliseerd in het landelijke hoofdkantoor. Lokaal maatwerk werd
ingewisseld door landelijke standaardregels
en protocollen. Lokale banken werden aanvankelijk samengevoegd en later vaak

Binnen de beweging Radicale
vernieuwing verpleeghuiszorg zoeken
we naar manieren om de lokale
gemeenschap weer een stem te geven.

gesloten. De invloed van de ledenraden en de
lokale gemeenschap is enorm afgenomen.
De coöperatieve opzet is tot een marketinginstrument verworden. Als klant kun je niet
meer even binnenlopen. De stem van medewerkers telt nauwelijks meer. Protocollen,
winst en targets zijn de boventoon gaan voeren. Dat wat ooit van en voor mensen was is
nu een ivoren toren. De boer die door allerlei
redenen tegenslag in zijn leven heeft, krijgt
geen beoordeling op zijn kredietaanvraag
meer op basis van de ervaringen in het dorp.
Gezamenlijke zoektocht
De verschuiving van toetsing door mensen in
de lokale setting naar systemen en kapitaal
doet zich op veel plekken in onze samenleving voor. Ook in de zorg. Daarom is het tijd
om met elkaar te zoeken naar nieuwe manieren van maatschappelijke toetsing. Dit past
bij de beweging Radicale vernieuwing waar
organiseren vanuit relaties het vertrekpunt is.
We willen dat de lokale gemeenschap weer de
sociale norm kan bepalen. En continu aangeeft wat er goed gaat en wat anders kan.
Zodat er ook meteen op ingespeeld kan worden. En de mensen in dorpen en steden de

zorg weer als van henzelf beschouwen.
Er ook daadwerkelijk over mogen
meebeslissen.

Toetsing door lokale mensen is
verschoven naar toetsing door
landelijke instanties, systemen
en indicatoren
We hebben met verschillende organisaties
binnen Radicale vernieuwing een verkennend gesprek gevoerd. Zij herkennen de problematiek en willen onderzoeken hoe we op
een andere manier het toezicht en de verantwoording kunnen organiseren. Passend bij de
lokale context, waar de mensen in het verpleeghuis, hun naasten en de mensen in de
directe omgeving van het verpleeghuis een
rol spelen.
Herken je dit en wil je mee zoeken naar andere wijzen van toezicht en verantwoording?
Heb je goede ideeën? Roept dit artikel vragen
op? Neem dan contact op met
radicalevernieuwing@loc.nl.
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Minister steunt Radicale vernieuwing
verpleeghuiszorg

”We gaan de gevolgen merken”
Het ministerie van VWS steunt de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg
vanaf het eerste uur en denkt actief mee over vraagstukken die deelnemers tegenkomen.
Afgelopen zomer refereerde minister Hugo de Jonge op verschillende landelijke podia
aan Radicale vernieuwing.
Tekst Douwe Dronkert

O

p 2 juli sloot VWS-minister
De Jonge het landelijke congres
Thuis in het verpleeghuis Waardigheid en trots op elke
locatie af: “Het is waardevol om opnieuw te
durven doordenken hoe je je werk doet. Het is
op zich al een radicale stap om ‘zo doen we
het hier nu eenmaal’ los te laten. Reken maar
dat we de gevolgen daarvan gaan merken.”
NOS-gesprek
Eerder noemde vice-premier De Jonge een
voorbeeld uit de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg bij NOS Gesprek
met de minister-president. Ter illustratie van
wat goed gaat in de verpleeghuiszorg om te
komen tot meer tijd en aandacht voor bewoners. Hij vertelde kijkers dat tijdens zijn werkbezoek bij radicaal vernieuwer Surplus
iemand uit de zorg tegen hem zei: ‘Ik heb de
laatste jaren het gevoel gehad dat ik alleen
maar mijn rooster achterna liep. In plaats van
dat ik echt dát kon doen waar ik de zorg voor
had gekozen: meer tijd en aandacht aan mensen geven’. Ze vertelde dat ze met een man op
pad was geweest die zei: Ik zou graag nog
eens een harinkie eten, maar daar hebben we

zeker geen tijd voor? De verzorgende had toen
gezegd: dat gaan we gewoon doen’.
Terugkijken
Terugkijken kan op de site van de NOS:
www.tinyurl.com/rvv-nos
Een veelbekeken filmpje van het werkbezoek
bij Surplus (in het kader van Radicale
vernieuwing) is te zien op de LinkedIn-pagina
van de minister. Met daarin de medewerker
zelf aan het woord:
www.tinyurl.com/werkbezoek-minister.

Dit katern Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg is een bijlage bij Zorg & Zeggenschap september 2018,
het kwartaalblad van LOC Zeggenschap in zorg. Deze bijlage is ook digitaal te bekijken en makkelijk te
delen via: www.radicalevernieuwing.nl. Meer informatie en contact: radicalevernieuwing@loc.nl of 0302074067. Wilt u op de hoogte blijven, abonneer u dan op de wekelijkse nieuwsbrief over het initiatief via
www.radicalevernieuwing.nl. Dit LOC-initiatief wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.
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