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Continue verandering
De beweging radicale vernieuwing
verandert continu. Er zijn steeds
nieuwe uitdagingen en behoeften.
Zo zijn diverse organisaties op één
afdeling of één locatie begonnen.
Er zijn nu vragen hoe dat organisatiebreed kan, terwijl iedere locatie
uniek is. In de voortgangsgesprekken horen we heel vaak dat organisaties elkaar helpen bij het oplossen
van vraagstukken. Ook is er behoefte aan meer uitwisseling tussen be-

stuurders onderling. Hetzelfde
geldt voor bijvoorbeeld middenmanagement en cliëntenraden. In dit
katern bespiegelingen van MarieAntoinette Bäckes en Daphne
Mensink over de ontwikkelingen in
de deelnemende organisaties. Er is
ook een nieuwe publicatie op komst
over de manier waarop zorgorganisaties bezig zijn met radicale vernieuwing. Zo kunnen we elkaar
helpen bij vragen die er leven.

Mensen, organisaties en de beweging als geheel veranderen continu.
Ik hoop dat we elkaar veel energie
kunnen geven bij het verwezenlijken van onze gezamenlijke droom!
Marthijn Laterveer, coördinator
LOC Zeggenschap in zorg

Terugblik en ontwikkelingen radicaal vernieuwen

Dynamiek in
beweging groeit
‘Dit doen wij allang’ was een veel gehoord geluid bij de start van de beweging
Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg begin 2017. ‘Wij stellen de cliënt en zijn
naasten al centraal’. Dit hoor ik nauwelijks meer. Als ik terugkijk op dat eerste jaar,
is er bewustwording ontstaan dat dit nog lang niet altijd het geval is. Een terugblik
op veel mooie ontwikkelingen in de beweging die steeds meer op stoom komt.

Tekst Marie-Antoinette Bäckes

E

r is veel bewustzijn ontstaan over
dat het veel vraagt om je voor jezelf en met anderen te realiseren
welke vanzelfsprekendheden en
routine er zijn. Of om in te zien dat verpleeghuiszorg waarin mensen het belangrijkst zijn
en niet de regels of protocollen, consequenties
heeft voor alles en iedereen die hierbij betrokken zijn. Steeds is de vraag: levert alles wat je
doet een bijdrage aan de wensen en behoeften
van bewoners, naasten en medewerkers? De
relatie tussen mensen staat daarbij centraal.
Maar hoe doe je dat, steeds vanuit de relatie
met elkaar organiseren?

Radicale vernieuwing
verpleeghuiszorg is een
beweging die doorgroeit
vanuit een gedeelde visie
In 2018 kwamen vraagstukken en dilemma’s
die je dan tegenkomt op tafel. Bijvoorbeeld tijdens allerlei bijeenkomsten. Er werden drie
landelijke inspiratiebijeenkomsten georganiseerd om alle partijen in de beweging aan elkaar te verbinden. Uniek is dat alle betrokkenen uit het verpleeghuis hierbij aanwezig
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waren: cliëntenraadsleden, naasten, medewerkers (ook van ondersteunende diensten),
leidinggevenden, behandelaars en begeleiders, bestuurders en toezichthouders. Er zijn
vele mooie ontmoetingen en netwerkcontacten tot stand gekomen tijdens deze bijeenkomsten, die leidden tot onderlinge
vervolgafspraken.
Ook zijn er bijeenkomsten geweest van LOC,
VWS en de vier ambassadeurs (De Leyhoeve,
Sensire, Surplus en Topaz) met de zorgkantoren en inspectie over de vraag: wat kunnen
zij betekenen voor de vernieuwing? Wat
vraagt deze vernieuwing van de manier van
zorg inkopen en de manier van inspecteren?
Eigen initiatieven
Daarnaast namen deelnemers en partners
het initiatief voor bijeenkomsten over specifieke thema’s. Zo organiseerden we met de
Nederlandse Vereniging van Toezichthouders
in de Zorg (NVTZ) een dag over intern toezicht: voor bestuurders en toezichthouders.
Kalorama organiseerde een bijeenkomst over
medezeggenschap voor bestuurders en cliëntenraden. Er was een bijeenkomst over het
omgaan met belemmerende regels met VWS
en ‘Leven zoals je wilt’ (initiatief van zorgkantoren). En een over de vraag hoe je als

Hoe doe je dat, steeds vanuit de relatie met elkaar
organiseren?

verpleeghuis deel kunt uitmaken van het
dorp of de wijk, in Vorden bij Sensire.
Woonzorggroep Samen organiseerde in
Schagen een symposium over individuele
vrijheid en veiligheid van bewoners.
Themanetwerken
Er zijn ook verschillende kleinere netwerken
binnen de beweging ontstaan rond bepaalde
thema’s zoals:
• Zorgorganisaties die met de ondersteunende diensten een actie-onderzoek doen: welke manieren zijn er voor deze diensten om
de zorgteams, bewoners en naasten optimaal te kunnen helpen?
• Zorgorganisaties en de opleidingsorganisaties over initiatieven die zij ondernemen
voor zorgonderwijsvernieuwing.
• Onderzoek bij deelnemende organisaties
naar de effecten van de vernieuwing.
• Er worden leernetwerken voor bestuurders
voorbereid, met de vraag wat Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg betekent voor
de rol en manier van werken van
bestuurders.
Op stoom
De beweging begint goed op stoom te komen:
er is dynamiek, er ontstaan veel vragen, er

wordt volop geleerd en ontwikkeld met elkaar
en de resultaten zijn zichtbaar. Aan de hand
van verhalen van deelnemers en inzichten
die gaandeweg worden opgedaan wordt dit
mooi beschreven in onze media en in publicaties zoals ‘Zicht op vernieuwing’ (zie pagina
4). Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg is
een beweging die nu doorgroeit vanuit de
visie: zorg ontstaat in de relaties tussen zorgvrager, naaste en zorgverlener. De deelnemende zorgorganisaties willen dit netwerk
zelf dragen, inhoudelijk en financieel. Want
het is inmiddels duidelijk dat deze vernieuwing om een cultuurverandering gaat, die
een aantal jaren zal vragen.
Groeiende dynamiek
Ik heb in het afgelopen jaar steeds meer initiatieven vanuit het netwerk zien ontstaan. Ik
zie dat mensen opstaan die verbindingen met
anderen maken rondom een bepaalde vraag
of dilemma. Zij pakken verantwoordelijkheid
op, op basis van hun belangstelling, ervaring
en talenten. Niet alleen voor de vernieuwing
in de eigen organisatie, maar ook voor de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg die we in het hele land willen. Ik verwacht dat deze dynamiek in het komende
jaar doorzet en hiervoor allerlei nieuwe mogelijkheden worden gezien en opgepakt.
Zoals dat betrokkenen gastvrouw of gastheer
zijn voor bijeenkomsten rondom een thema
dat hen na aan het hart ligt. Of dat zij medeorganisator zijn van de landelijke inspiratiebijeenkomsten, een werkbezoek regelen, een
andere organisatie helpen met de eigen opgedane inzichten en ervaring. Noem maar op.
En dit is wat we ook willen. Met elkaar de radicale vernieuwing in de verpleeghuiszorg tot
stand brengen. Van elkaar leren en met elkaar een ‘veenbrand’ veroorzaken zodat de
beweging in het land niet te stoppen is.
Marie-Antoinette Bäckes is coördinator
Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg.
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Nieuwe publicatie beweging radicale
vernieuwing

’Zicht op vernieuwing II’
In februari 2017 vond het startcongres plaats van de beweging Radicale vernieuwing
verpleeghuiszorg, van regels naar relaties. Ruim een jaar later publiceerden de
initiatiefnemers ‘Zicht op Vernieuwing’. Daarin schetsten zij een beeld van de
vernieuwing bij acht betrokken zorginstellingen die werken aan zorg waarin niet de
regels maar de mensen voorop staan. Inmiddels is er een nieuwe editie.
Tekst Roeland Jan Umans

S

inds de vorige publicatie ‘Zicht op
Vernieuwing’ zijn er binnen de beweging veel vorderingen gemaakt.
Aanleiding voor een nieuwe editie
met nóg meer praktijkvoorbeelden en persoonlijke observaties van veranderaars bij een
groep zorgorganisaties. Dit keer komen projectmanagers, medewerkers, bewoners, familieleden en vrijwilligers aan het woord van
Carintreggeland, Cicero Zorggroep, DSV
Verzorgd Leven, Kalorama, Volckaert,
Woonzorggroep Samen en ’t Zorghuus.
Zij laten zien dat zij stuk voor stuk andere uitdagingen tegenkomen op hun weg naar verpleeghuiszorg die georganiseerd is vanuit de
essentie. Omvang, historie en ontwikkelingsfase vragen alternatieve oplossingen. De beschrijving van de aanpak die de verschillende
organisaties hanteren, en concrete voorbeelden van doorgevoerde veranderingen,
leveren opnieuw een leerzaam en inspirerend
geheel op, dat uitnodigt tot verdere discussie
over de radicale vernieuwing van de
verpleeghuiszorg.
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Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van
regels naar relaties draait om wat er speelt in
de relatie tussen bewoners, naasten en zorgmedewerkers en wat voor hen van waarde is.
Dit vraagt om een radicale vernieuwing van
de huidige verpleeghuiszorg, die steeds meer
vooral een medisch model is gaan volgen. Het
initiatief voor de beweging komt van LOC
Zeggenschap in zorg, die hierin nauw samenwerkt met het ministerie van VWS. De grote
verandering moet echter komen vanuit de
sector zelf, bewoners en hun naasten, en zorggerelateerde instanties zoals de inspectie,
Zorginstituut, zorgkantoren, zorgverzekeraars en het onderwijs. ‘Zicht op vernieuwing
II’ gaat ook in op de raakvlakken tussen de
veranderende zorginstellingen en zorggerelateerde instanties.
Bekijk de publicatie:
www.radicalevernieuwing.nl/praktijk/
nieuw-zicht-op-vernieuwing

Symposium zorgorganisatie Samen

Meer ruimte voor vrijheid
en veiligheid
Woonzorggroep Samen zet zich ook in het kader van Radicale vernieuwing
verpleeghuiszorg in voor meer cliëntgericht werken en meer veilige vrijheid voor
cliënten. Bewoners, familie, het zorgteam, specialisten ouderengeneeskunde en de
bestuurder komen in de dagelijkse praktijk dilemma’s tegen rondom dit onderwerp.
Tijdens een symposium kwamen deze aan de orde.
Tekst Douwe Dronkert

O

m beter te kunnen inspelen op allerlei vragen en dilemma’s ontwik-

kelde Woonzorggroep Samen een
visie op het essentiële thema vrijheid en veiligheid. Tijdens een symposium
werd hier druk over uitgewisseld - ook met
deelnemers uit andere zorgorganisaties die
meedoen aan radicale vernieuwing.
Ook de inspectie leverde een actieve bijdrage
aan het symposium. Belangrijke vragen die aan
de orde kwamen waren bijvoorbeeld: welke
mogelijkheden zijn er om tijdens je werk invulling te geven aan meer veilige vrijheid van
cliënten? Hoe verhoudt de veilige vrijheid zich
tot wet- en regelgeving?
Blijf in gesprek
Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg heeft
als doel om zorg waardevolle zorg te laten zijn.
Zorg waarin wat belangrijk is voor mensen
steeds het uitgangspunt is. Vrijheid en veiligheid zijn belangrijk voor mensen. Afhankelijk
zijn van zorg en ondersteuning heeft gevolgen
voor het gevoel van vrijheid en veiligheid.
Iedereen is anders en daarmee verschilt de beleving van vrijheid en veiligheid ook van persoon tot persoon. Het maakt uit of iemand
graag buiten is bijvoorbeeld. Maar ook of de
grootste hobby wandelen of lezen is. Om te
komen tot waardevolle zorg is een belangrijk
uitgangspunt dat mensen verschillen en dat we
daarop moeten aansluiten. Dat geldt voor mensen die zorg ontvangen, maar ook voor mensen

De beleving van vrijheid en veiligheid verschilt per persoon.

die zorg verlenen. We zullen steeds het gesprek
moeten blijven voeren wat vrijheid en veiligheid voor iemand inhoudt.
Terugblik
Zorggroep Samen over het symposium: “We
blikken terug op een succesvolle en inspirerende middag, waarna de aanwezigen met veel
enthousiasme en praktische ideeën naar huis
gingen.”
In een filmpje vertelt onder meer de bestuurder
over deze bijeenkomst, die door de zorgorganisatie georganiseerd werd in het kader van
radicale vernieuwing. Bekijk het filmpje via:
www.tinyurl.com/filmpje-vrijheid
Bekijk hoe ook andere organisaties in de
vernieuwingsbeweging actief zijn met dit
onderwerp via www.radicalevernieuwing.nl
onder ‘thema’s’.
Maart 2019
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Bespiegelingen over radicaal vernieuwen

Kan een
verpleeghuis echt
een thuis zijn?
Heb jij dat weleens? Dat er iets in je leven ogenschijnlijk
‘zomaar’ langs komt en je doet beseffen hoe je over bepaalde
dingen denkt en je aan het denken wordt gezet?
Tekst Daphne Mensink

M

ijn lieve vriendin kampt de
laatste drie jaar met ernstige
depressies. Een heftige ziekte
waarvoor het moeilijk is de
juiste behandelingen en ondersteuning te vinden. Een proces van diepe dalen en soms even
boven komen. Op het moment dat ik dit
schrijf besef ik des te meer wat het ook met
mij als vriendin (of moet ik zeggen mantelzorger?) heeft gedaan. Het is heftig, intensief, het
gaat over leven en dood, kwaliteit van leven.
Het leert je ook enorm veel over het leven!

Het verpleeghuis kan wél een
plek zijn waar we aandacht
creëren voor gevoelens
Waarom zijn wij hier op aarde? Wat betekenen vriendschappen, hoe reageert de maatschappij, hoe reageert mijn vriendin op die
maatschappij, hoe is dat voor haar gezin?
Prachtige plek
In de zomer van 2018 was het voor haar te
moeilijk om thuis te zijn. Samen met haar
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man gingen wij op zoek naar een plek waar ze
tot rust kon komen. Gewoon een plek waar je
jezelf mag zijn in al je kwetsbaarheid, waar
liefde en warmte is, ruimte voor wie je bent
als mens, om adem te kunnen halen. Die plek
was er zo’n klein uurtje bij haar huis vandaan.
Wow, dacht ik toen ik mee ging kijken.
Prachtig, rustig in de natuur, maar dicht bij
het dorp, een oud mooi huis, vriendelijke mensen, een kapelletje naast het huis. Een plek
waar zij als geestelijk verzorger nu zélf die zingeving en warmte kon gaan ervaren.
Heel ander gevoel
Mijn vriendin bleek het toch anders te ervaren. “Pfff wat een benauwde plek”, zei ze na
afloop van de rondleiding. “Die huiskamer
met die mensen, hier ga ik echt niet heen! Bij
de plaatselijke bistro kwam het gevoel eruit:
“Ik wil hier potverdorie niet zijn, ik wil thuis
zijn, ik ervaar geen regie meer over mijn leven. Alsof iedereen maar bepaalt wat goed
voor mij is. Ik ben er zo klaar mee!”
Eenmaal thuis kwam ook bij mij de vraag op
wat ik eigenlijk aan het doen was met radicale
vernieuwing. Ik besefte dat ik als gezond
mens bijna ‘jaloers’ was op de plek waar zij

”Kun je er eigenlijk wel écht achterkomen wat kwetsbare mensen willen?”

even mocht zijn. Maar hoe anders kan dat gevoel zijn als je in een kwetsbare positie bent: of
je nu depressieve klachten hebt, dementie, of
een andere ziekte waarbij je moet nadenken
over het wonen of tijdelijk verblijven op andere
plekken dan thuis.
Toen ik met Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg startte was mijn ideaalbeeld: we gaan
onze kleinschalige woonvorm De Lindenhof zo
inrichten dat mensen het ook fijn vinden om
daar te wonen. Hoe kunnen wij het gewone leven voortzetten, hoe kunnen wij drempels verlagen? Maar na die zomer dacht ik: als je kwetsbaar bent wil je sowieso niet naar zo’n plek.
Want je wilt niet kwetsbaar zijn, je wilt niet afhankelijk zijn, je wilt regie behouden, je wilt je
verwante niet ‘wegstoppen’.
Nadruk
Na deze levensles ligt mijn nadruk niet meer op
het verpleeghuis te veranderen in een plek
waar je graag zou willen wonen. Mensen zullen
blijven denken: ‘ik hoop dat ik daar nooit hoef
te wonen’. Het verpleeghuis kan wél een plek
zijn waar we aandacht creëren voor gevoelens.
Zoals eigen regie, erbij willen horen, nuttig zijn
en er mogen zijn zoals je bent! Het is een plek

waar goede zorg wordt geleverd, maar waarbij
kwaliteit van leven een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de kwetsbare mensen
(waar mogelijk), familie, vrienden, kennissen
en de gemeenschap.
Het beste leven
Ooit zei een man die lijdt aan alzheimer tegen
mij: ‘het gaat mij niet om de beste zorg, het gaat
om het beste leven, met de ziekte die ik heb’.
Zouden wij kwetsbare mensen in de thuissituatie kunnen vragen wat zij zouden willen in de
toekomst? Kun je daar eigenlijk wel écht achter
komen? Of haalt de situatie of de gebeurtenis je
in? Wil je wel naar die toekomst kijken als je
kwetsbaar bent? En wat kunnen wij daar als
Sensire dan in betekenen?
Ik kan daar nu geen volledig antwoord op geven. Maar ik heb wel geleerd dat je die vragen
moet gaan onderzoeken. Want tijdens dat proces kom je weer levenslessen tegen die je verder helpen in het op zoek gaan naar het beste
leven voor die specifieke, unieke kwetsbare
mens.
Daphne Mensink is coördinator radicale
vernieuwing bij Sensire.
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Oproep uitwisselen
binnen netwerk
Coördinatoren radicale vernieuwing bij zorgorganisaties Surplus (Sander
Verschure) en Sensire (Daphne Mensink) gingen bij elkaars organisatie op bezoek.
En reflecteren daarop via blogs. De oproep die de coördinatoren daarin doen om
nog veel vaker op deze manier uit te wisselen over allerlei vragen binnen de
beweging kreeg meteen reacties en een vervolg.
Tekst Douwe Dronkert

E

r zijn veel gelegenheden elkaar te
ontmoeten binnen de beweging
Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. En steeds meer stellen
organisaties en individuen hun deuren open
voor vernieuwers uit andere organisaties om
met en van elkaar te leren. Het helpt bij het
veranderen.
In hun blogs doen de coördinatoren Sander

Verschure (Surplus) en Daphne Mensink
(Sensire) verslag van hun ervaringen met het
overleg dat zij in de andere organisatie meemaken en vertellen over de meerwaarde
daarvan. Sander Verschure in zijn blog:
“Naar mijn overtuiging een ervaring die veel
vaker vervolg mag krijgen, op allerlei vraagstukken binnen de beweging. Omdat die
vreemde ogen je altijd iets leren. Maar, voor
mij persoonlijk, ook om soms als coördinator
een ‘partner in crime’ te hebben. Omdat je
zelf onderdeel bent van het systeem kan iemand van buiten dat systeem je helpen, of
soms een schop onder je kont geven om net
die stap wél te zetten. Om dingen te doen.
Ik pleit dus voor een netwerkje van mensen
met een vergelijkbare rol binnen de beweging, die overigens vele varianten kent. En
met hen veel meer uit te wisselen. Door aan
te sluiten bij overleggen, mee te lopen of zelfs
structureel een dag of wat aanwezig te zijn.”
Ook interesse in uitwisseling?
Lees de blogs, oproep en contactmogelijkheden op: www.tinyurl.com/uitwisselen-RVV

Dit katern Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg is een bijlage bij Zorg & Zeggenschap maart 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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