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Het woord ‘radicale vernieuwing’ roept 
veel reacties op. Uiteenlopend van: ‘is dit 
nu radicaal’ tot ‘het doet me denken aan 
radicalisering’. Binnen de beweging  
Radicale vernieuwing hebben we vaker 
het gesprek gevoerd over de naam. Uitein-
delijk hebben we steeds besloten de bena-
ming te handhaven. Omdat het woord ra-
dicaal van radix komt, dat wortel betekent. 
En dat is precies wat we in de beweging 
doen. We gaan terug naar de kern. Name-
lijk de relatie tussen mensen. En ook om-
dat wat er in de beweging gebeurt mis-
schien radicaler is dan we in eerste 

instantie denken. In toenemende mate is 
de zorg verzakelijkt. De beweging  
Radicale vernieuwing werkt echter van-
uit verbinding tussen mensen. Organisa-
ties helpen elkaar en werken samen om 
de zorg te verbeteren. Met zorgkantoren 
en inspectie zoeken we de dialoog. We  
werken aan een gezamenlijke droom.
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Investeren in relatie zorgorganisaties-zorgkantoren loont

Grote kans dat je  
er samen uitkomt 

Zorgkantoren in ons land volgen de 
beweging Radicale vernieuwing 
verpleeghuiszorg. Er zijn tot nu toe 
drie ontmoetingen geweest tussen 

de vertegenwoordigers van de zorgkantoren 
en bestuurders van deelnemende zorgorgani-
saties, om te bespreken op welke manier we 
de verpleeghuiszorg vernieuwen en wat zorg-
kantoren kunnen betekenen. Conclusie van 
de meest recente ontmoeting: investeren in 
de relatie en dialoog met elkaar loont. 

Mensenwerk

Twee praktijkvoorbeelden laten dit zien. 
Zorgorganisatie Topaz en zorgkantoor Zorg 
en Zekerheid hadden afspraken over hoe ver-
antwoording af te leggen over inzet van extra 
financiële middelen. Maar Topaz ervoer deze 
afspraken niet meer als passend. Wat nu? Eva 
van Zelm, projectleider Radicale vernieuwing 

verpleeghuiszorg bij Topaz, schreef hier een 
spannende blog over. Moraal: benader het 
zorgkantoor via de mensen met wie je in ge-
sprek kunt over de bedoeling en hoe je daar 
kunt komen. Grote kans dat je er dan samen 
uit komt. (Lees de blog hier: 
www.tinyurl.com/mensenwerk-rvv)

Samenwerken

Zorgorganisaties in de regio waar radicaal 
vernieuwer Viattence ook werkzaam is (tus-
sen Zwolle en Apeldoorn), waren ontevreden 
over de CQ-index waarmee de kwaliteit van 
zorg gemeten/verantwoord moest worden. 
Vanuit de ervaring dat de meting geen werke-
lijk beeld van de kwaliteit van zorg geeft. 
Zilveren Kruis startte daarom met vijftien 
zorgaanbieders in 2015 een samenwerking 
om te ontdekken wat wel werkt (het project 
’Goede zorg zichtbaar maken’). 
Charlotte van der Ziel, beleidsadviseur lang-
durige zorg bij Zilveren Kruis: “Het meest in-
spirerende van de samenwerking was mis-
schien wel het gesprek met elkaar. In het 
begin aftastend, ieder vanuit de eigen wereld. 
Later opener met een toenemende nieuwsgie-
righeid en openheid naar elkaar. In de twee 

Als we serieus nemen dat goede zorg ontstaat in de relatie tussen individuen die  
zorg nodig hebben, hun naasten en medewerkers, dan vraagt dat iets van alle  
betrokkenen in de verpleeghuiszorg. Namelijk aandacht en ruimte voor persoonlijke 
zorg, die voor iedereen anders kan zijn. Dit geldt ook voor externe betrokkenen zoals  
zorginkopers die namens de zorgkantoren zorg inkopen. Hoe wordt hierin geïnvesteerd?

“We hebben door de  
gesprekken een goede basis. 
We kennen elkaar beter”

Tekst Marie-Antoinette Bäckes
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jaar hebben we gesprekken gevoerd over de 
dilemma’s die het leveren en zichtbaar maken 
van goede zorg met zich meebrengen.” 

Marloes van Schooten, programmamanager 
kwaliteit bij Viattence: “Wij keken eerst met 
wantrouwen naar het zorgkantoor. Is Zilveren 
Kruis op zoek naar een nieuwe CQ-index, 
waar we straks last van gaan krijgen? Is er 
een andere agenda? Hoe wordt er omgegaan 
met cijfers die we aanleveren? En...de prak-
tijk ziet er écht anders uit dan cijfers kunnen 
laten zien.”

Tijd nemen

Charlotte: “We hebben de tijd moeten nemen 
om elkaar te kunnen gaan begrijpen. Ik dacht 
bij de start: wordt nu aan ons gevraagd om al-
les wat meetbaar is los te laten? Maar hoe 
krijgen we dan zicht op kwaliteit? En vooral 
ook: ik hoor wat er niet kan, maar wat kan er 
dan wel? Wat zouden de zorgorganisaties wel 
willen laten zien? Hoe maken we ze duidelijk 
dat wij hier oprecht voor open staan? 
“In de gesprekken kwamen we tot de conclu-
sie dat er verschillende manieren zijn om goe-
de zorg zichtbaar te maken. Het waardevolle 

van de gesprekken was het delen van ver-
schillende ideeën hierover en mogelijkheden 
hiervoor. Een belangrijk resultaat was het be-
sef van de meerwaarde dat je als zorginkoper 
ook echt zicht krijgt op de praktijk, en daarin 
ook ‘ervaart’ en ‘wilt meemaken’. En dat je als 
zorgaanbieder echt wilt laten zien hoe de 
praktijk van alledag is en wilt vertellen over 
de dilemma’s die je hierbij tegenkomt. 
Viattence steekt hierin haar nek uit en heeft 
lef.
“We hebben door de gesprekken een goede ba-
sis. We kennen elkaar beter. Als er nu een ac-
tueel vraagstuk is dat met elkaar opgelost 
moet worden, zitten we in een mum van tijd 
weer met elkaar aan tafel.” 

Participatie 

Marloes: “Viattence gebruikt de methodiek 
‘Beelden van kwaliteit’ (zie ook: www.viatten-
ce.nl/beelden-van-kwaliteit). Medewerkers, 
opgeleid als observator, kijken gedurende 
twee á  drie weken mee in de dagelijkse prak-
tijk en maken een feitelijk verslag. Dat door 
het team gecheckt wordt voor het naar een 
kwaliteitspanel gaat dat er in steeds wisselen-
de samenstellingen met mensen van binnen 
en buiten Viattence over in gesprek gaat. 
Zilveren Kruis nam ook deel aan het panel. 
Effect van deze methode: kwaliteitspanelle-
den ervaren wat kwaliteit van zorg is, waar je 
dat aan kunt zien, horen en merken. En daar 
wordt verder aan gewerkt.”

Kijk!

Deelnemers aan het project ontwikkelden 
een ‘reisgids’, een uitnodiging (vol tips) aan 
zorgaanbieders en zorginkopers: ga kijken, 
kom kijken!  
(Zie: www.tinyurl.com/zorgkantoren-rvv)  

Marie-Antoinette Bäckes is projectleider 

Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg.

Betrokkenen delen praktijkvoorbeelden over 
hoe zij de zorg vanuit bewoners organiseren.

December 2018
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Kalorama weet in een optreden op knappe 
wijze te vertolken wat ‘cliëntperspectief’ in 
de praktijk beteken Rauwe werkelijkheid
“Medezeggenschap begon in de jaren zestig 
als beweging met de idee dat de cliënt regie 
moest kunnen houden over zijn leven en de 
dingen die er voor hem toe doen. 
Medezeggenschap werd wettelijk vastgelegd 
en groeide mee in de ontwikkelingen naar 
steeds grotere zorgorganisaties.” Zo brengt 
Theo van Ooi, expert medezeggenschap LOC, 
de deelnemers in herinnering. Door die 
schaalvergroting staat medezeggenschap nu 
soms te ver af van de dagelijkse zorgpraktijk. 

Radicale vernieuwing en passende 
medezeggenschap

Krijgen cliënten de zorg 
die bij hun leven past?

Om de zorg te verbeteren ontwik-
kelt Kalorama zich sinds ruim 
twee jaar van een traditionele or-
ganisatie met veel regels en pro-

cedures naar een organisatie met zelfsturing 
en innovatie. Dat is geen gemakkelijk proces. 
Fieke van Deutekom, bestuurder Kalorama, 
en Steven van de Bent, cliëntenraadslid, vin-
den het beiden belangrijk om samen te wer-
ken aan zorg die er voor mensen toe doet. 
Daarom heeft Kalorama samen met LOC het 
initiatief genomen om deze middag over me-
dezeggenschap te organiseren. Toneelgroep 
‘Mooi Uitzicht’ van doofblinde bewoners van 

Telkens opnieuw het gesprek met elkaar aangaan over wat er voor mensen toe doet - 
dat is de essentie van de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. En hoe laat 
je de  medezeggenschap aansluiten bij deze bedoeling? Over deze vraag spraken bijna 
zeventig cliëntenraadsleden, bestuurders en andere betrokkenen bij de vernieuwings-
beweging op 17 oktober 2018. Plaats van handeling: zorgorganisatie Kalorama in  
Beek-Ubbergen. 

Tekst Mariëlle Cuijpers
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Meer informatie over het initiatief van de 

cliëntenraad Brabantzorg:

www.waardigheidentrots.nl/praktijk/

brabantzorg-partners-zorg-en-familiecoach/

December 2018

“Bij de beweging radicale vernieuwing gaat 
het weer over waar het over moet gaan: krij-
gen cliënten de zorg die past bij hun leven?” 

Leefwereld centraal 

Theo van Ooi vindt de belangrijkste taak van 
de cliëntenraad “de rauwe werkelijkheid van 
de praktijk op tafel te leggen bij de bestuur-
der”. In bij de beweging Radicale vernieu-
wing verpleeghuiszorg betrokken zorgorgani-
saties staat de leefwereld en het belang van 
de individuele cliënt meer centraal. De kern 
van het gesprek over de dingen die er voor de 
cliënt toe doen, vindt plaats tussen de cliënt, 
naaste en medewerker. Dit zet medezeggen-
schap als algemene belangenbehartiging on-
der spanning. Zeker als het in de vernieuwde 
organisatie onduidelijk is wie signalen van 
cliënten uit de dagelijkse praktijk ophaalt. 
Theo van Ooi adviseert de cliëntenraad en be-
stuurders om hierover met elkaar om tafel te 
gaan. “Spreek in een zich vernieuwende zorg-
organisatie opnieuw af over welke zaken de 
individuele cliënt gaat en over welke zaken de 
cliëntenraad.”

Flexibele medezeggenschap

Tijdens de bijeenkomst bespreken de deelne-
mers vragen, ideeën en voorbeelden over 
nieuwe vormen van medezeggenschap met 
elkaar. Een goed voorbeeld van vernieuwing 
om na te gaan welke zorg past bij mensen 
komt van Alies Jurgens, ondersteuner cliën-
tenraden van Brabantzorg. “Op initiatief van 
de lokale cliëntenraad stelde de locatie twee 
onafhankelijke familiecoaches aan om fami-
lieleden en bewoners te vragen: Wat gaat 
goed? Wat zou beter kunnen? De cliëntenraad 
zet naar aanleiding van signalen verbeterac-
ties op. Zo organiseren we nu een netwerkbij-
eenkomst rondom een nieuwe bewoner. We 
bespreken hoe de bewoner het leven dat hij 
gewend was, voort kan zetten. Dat kan gaan 

om de buurvrouw die blijft komen of het voort-
zetten van een vast kaartclubje.” 
Een ander voorbeeld van vernieuwing is het 
flexibeler vormgeven van medezeggenschap. 
Zoals mensen bij specifieke thema’s betrekken 
in aanvulling op de traditionele cliëntenraad of 
vrijwilligers betrekken, die veel zien en mee-
maken met cliënten.

In beweging

Henk Heikens, innovator medezeggenschap 
LOC, merkt op dat hij het gevoel heeft dat din-
gen echt in beweging zijn. Hij zegt: “Vijf jaar 
geleden had ik dat nog niet. Het komt door dit 
soort experimenten, de gesprekken die ik  
erover hoor.” Marthijn Laterveer, coördinator 
LOC, toont zich ook enthousiast over de ont-
wikkelingen. “Nog niet alles is uitgekristalli-
seerd, dat kenmerkt juist de beweging radicale 
vernieuwing. Die brengt processen op gang en 
ondersteunt. De oplossing op de ene plek is niet 
de oplossing op een andere plek.” Belangrijk is 
te erkennen dat het overal anders kan zijn, bij 
elke persoon, elke woongroep, elke locatie. Een 
van de deelnemers gaf kernachtig weer wat je 
daarvoor nodig hebt: “Het vraagt fijngevoelig-
heid op alle niveau’s”.

Tot slot

In de slotronde vertellen de deelnemers en-
thousiast te zijn over de uitwisseling met cliën-
tenraadsleden, ondersteuners en bestuurders 
samen. Ze gaan geïnspireerd en gesterkt weer 
naar huis en stellen de vraag: kan er volgend 
jaar opnieuw een dergelijke bijeenkomst ko-
men om dan nog meer voorbeelden te delen 
over nieuwe vormen van medezeggenschap die 
echt werken?  

In vernieuwende zorgorganisaties 
staan leefwereld en belang van de 
individuele cliënt centraal

"Tijdens een netwerkbijeenkomst 
bespreken we hoe de bewoner het 
leven dat hij gewend was voort kan 
zetten."
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Landelijke inspiratiebijeenkomst

” Wat is voor de ander  
van belang?”

V ia radicale vernieuwing brengen 
organisaties het gesprek in alle 
geledingen van het verpleeghuis 
op welzijn. Een grote winst want: 

daar draait het uiteindelijk om. 
Marie-Antoinette Bäckes, coördinator 
Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van 
regels naar relaties: “Echt aansluiten bij wat 
voor bewoners en naasten van waarde is bete-
kent voor alles en iedereen anders kijken en 
doen. Dat merken we steeds meer.” 
Dagvoorzitter Jules van Hessen: “Voor een 
buitenstaander lijkt dat simpel, klopt dat?” 
Bäckes: “In gesprekken hoor ik: eigenlijk 
komt het neer op goed luisteren, wat is voor 
een ander van belang? En daar bij aansluiten, 

ongeacht je rol/functie. Hoe simpel kan het 
zijn? Maar je hoort toch: als je je losmaakt van 
systemen, regels, protocollen en terug naar 
waar het werkelijk om gaat, loop je tegen nieu-
we dilemma’s aan.

Nieuwe spanningsvelden

Als je in een zorgorganisatie afspraken maakt 
met bewoners/familie om vrijheid van bewo-
ners te vergroten, en de inspectie bevraagt je 
daarover? Ben je dan sterk genoeg als team 
om uit te leggen waarom je dat doet? Heb je 
dan ook een bestuurder en toezichthouder die 
achter je gaan staan? Als je dichterbij komt 
leer je mensen en hun behoeften kennen. 
Maar weet je dan als toezichthouder nog 
steeds je rol goed te vervullen om een bestuur-
der te ontslaan als dat nodig is? Rode draad 
hierbij is vertrouwen. Van controle naar losla-
ten. Mogen fouten gemaakt worden, dingen 
misgaan? En kun je kijken hoe je dingen op-
lost met elkaar?”  

Het experiment ‘Leven zoals je wilt’ (initiatief 

van zorgkantoren) is gestopt, maar de 

ingezette beweging onomkeerbaar. 

Inspiratieproducten van het experiment zijn 

te downloaden op www.radicalevernieuwing.

nl/leven-zoals-je-wilt

Praktijkvoorbeelden uit inspiratiesessies zijn 

gebundeld in een publicatie: 

www.radicalevernieuwing.nl 

Zo’n vijftig betrokkenen bij deelnemers aan Radicale vernieuwing verpleeg(huis)zorg 
verzorgden 12 november inspiratiesessies. Dirigent Jules van Hessen (‘Maestro Jules’) 
zorgde voor harmonieuze overgangen in het programma. En inspiratie uit de muziekwereld. 
Ook daar blijken verbindingen tussen en waarden van mensen cruciaal. En is ‘soepel 
omgaan met regels’ makkelijker gezegd dan gedaan.

Via radicale vernieuwing wordt het gesprek over 
welzijn in alle geledingen van organisaties gevoerd. 

Tekst Douwe Dronkert 
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Actie-onderzoek ondersteunende diensten

Organisatie integraal 
betrekken bij vernieuwing

Bestuurders en managers van onder-
steunende diensten gaven al eerder 
aan dat ze graag met andere organi-
saties ervaringen en ideeën wilden 

uitwisselen. Ook mensen van ondersteunende 
diensten zelf doen nu actief mee. Onder leiding 
van expert ‘nieuw organiseren’ Jaap Peters 
gaan deelnemers in acht blokken bij elkaar op 
werkbezoek. En leren rondom een aantal the-
ma’s hoe je ondersteunende diensten bij de be-
oogde vernieuwing kunt betrekken. 

Heel de organisatie

Hoe betrek je de buurt bij het verpleeghuis? 
Deelnemers realiseren zich dat om de cliënt 
écht doorgaand centraal te zetten en zorg op 
maat te leveren, dit iets van héél de organisatie 
vraagt. En goede samenwerking vergt tussen 
zorgteams en ondersteunende diensten. 
Vraagstukken over de nieuwe rol en plek van 
ondersteunende diensten in een kantelende or-
ganisatie (van top-down naar bottom-up) staan 
dan ook centraal.

Theorie en praktijk

Het actie-onderzoek is steeds een combinatie 
van theorie en praktijk. Theorie om te komen 
tot een gedeelde visie en uitgangspunten voor 
de nieuwe vormen van organiseren voor radica-
le vernieuwing van de verpleeghuiszorg. Door 
inkijkjes in elkaars praktijk kwam een deelne-
mende organisatie, waar men graag wil dat de 
diverse ondersteunende diensten meer 

samenwerken, bij een collega-organisatie op be-
zoek waar dit al meer het geval was. Reden 
voor de eerste organisatie om haar idee daad-
werkelijk in de praktijk te gaan brengen.

Voordelen cliënt

Wat merkt de cliënt van het betrekken van  
ondersteunende diensten bij radicale vernieu-
wing? Deelnemers geven bijvoorbeeld aan:  
goede samenwerking kan ertoe leiden dat vra-
gen goed en tijdig opgepakt worden. En meer 
eigen regie van mensen en meer ruimte voor 
eigen initiatief leidt ertoe dat medewerkers met 
meer passie kunnen werken. Daardoor meer 
betrokken zijn bij hun werk. En zo meer aan-
dacht kunnen hebben voor wat voor de mensen 
met en voor wie zij werken belangrijk is.  

Meer informatie en filmpjes met praktijkvoor-

beelden deelnemers: www.tinyurl.com/

rvv-actie-onderzoek 

Dit voorjaar startte in het kader van Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg een 
actie-onderzoek voor ondersteunende diensten zoals personeelszaken, facilitaire 
dienst en ICT bij deelnemende zorgorganisaties. Intussen doen dertien organisaties 
mee. Hoe kun je ondersteunende diensten bij vernieuwing betrekken? 

Tekst Douwe Dronkert 

Meer ruimte voor eigen initiatief leidt tot werken met meer passie. 

December 2018
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ActiVite nieuwe loot vernieuwingsbeweging

”Kijk wat de bewoner wil”

ActiVite (Leiden en omgeving) 
was een van de eerste deelne-
mers aan het landelijk verbe-
terprogramma verpleeghuis-

zorg ‘Waardigheid & Trots’ (W&T). In 2018 
startte ActiVite met Topaz en DSV|verzorgd 
leven het project Radicale vernieuwing - 
Waarde-vol Onderwijs. “Om radicale vernieu-
wing van zorg goed te kunnen borgen. En om 

Zorgorganisatie ActiVite heeft zich aangesloten bij de vernieuwingsbeweging. “Ik vind  
het mooi dat deze beweging door heel veel collega’s wordt gewaardeerd,” zegt bestuurder 
Lita Berkhout. “De beweging deelt informatie en kennis, open, transparant en collegiaal. 
Kenmerkend voor deze club mensen. Het is goed niet elke keer het wiel zelf te hoeven 
uitvinden.”

Tekst Douwe Dronkert

Meneer Bakker was piloot en luchtverkeersleider. Zijn zoon is ook 
piloot. Hun hartewens, samen vliegen in de simulator, kwam uit. 

Dit katern Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg is een bijlage bij Zorg & Zeggenschap december 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 030-
2074067. 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. 

te zorgen dat mensen die van school komen 
meteen weten wat verpleeghuiszorg in-
houdt”, vertelt Lita Berkhout. “Vanuit de 
kernvraag wat is nou radicaal vernieuwende 
zorg, hebben wij onze W&T-projecten ‘Ken je 
bewoner’ en ‘Leefplezier’ meer body gege-
ven.” Om echt consequent steeds betere zorg-
verlening te kunnen leveren en medewerkers 
meer regelcapaciteit te geven. Zodat ze hun 
werk effectiever en met meer plezier kunnen 
doen.” 
 
Hartewensen vervullen

Behandelen moet volgens Berkhout niet het 
enige of belangrijkste in de zorg zijn: “Ga ook 
op het bed zitten, kijk wat de bewoner op dat 
moment wil en nodig heeft.” ActiVite bestaat 
tien jaar en vervult daarom hartewensen van 
bewoners. “Omdat het zoveel oplevert en je 
met relatief kleine dingen een groot verschil 
kunt maken, gaan we hier volgend jaar mee 
door.”  

Bekijk filmpjes van de hartewensen: 

www.tinyurl.com/hartewensen-activite 

Zie ook het artikel in Z&Z pagina 34 over 

Waarde-vol Onderwijs.


