


Agenda

1. Filmpje Jazz in de verpleeghuiszorg
2. Waardigheid en Trots
3. Imagineering: de lens
4. Het aanknopingspunt voor radicale vernieuwing (en meer)
5. Veranderbenadering (met knipoog naar de jazz)
6. Proeven aan de lens



Jazz in de verpleeghuiszorg

https://www.youtube.com/watch?v=Tp6c_oG1SBk
https://youtu.be/Tp6c_oG1SBk

https://www.youtube.com/watch?v=Tp6c_oG1SBk


In the beginning…



Ons antwoord: de synopsis



4 pilaren; ‘de bedoeling’



Het ontwikkelplan



Monitor



Waar zijn wij nou helemaal 
mee bezig? 



Imagineering

Opzet: 
• Creatieve sessies
• Divers gezelschap
• Zoektocht naar verhalen
• Welke waarden liggen daarin 

verscholen? 
• Waarderende gesprekken (o.a.: 

waar ben je trots op in je werk?)

➢ Zomeropdracht: 
• Leg de ervaringen vast in taal, 

foto’s, video dagboek en deel 
het met de collega’s

• Ga aan de gang en betrek 
collega’s

• Oogst: verhalen uit onder 
andere

- ‘Zitje on tour’ (kapsalon)
- 24uur opgenomen



Nieuwe uitdaging: de ‘Lens’

Een Amerikaans ziekenhuis (Lakeland Health) heeft als lens
geformuleerd: ‘bring your heart to work’. Met deze lens is de
CEO 90 dagen de organisatie in gegaan om aan medewerkers
te vragen hoe zij die dag hun hart naar het werk hebben
gebracht. Met als resultaat dat klantentevredenheid in enkele
maanden spectaculair verbeterde.

- Leidmotief / referentiekader, waaraan dagelijks handelen getoetst kan worden
- Bron voor betekenisgevings-proces / dialoog



De Lens van Surplus

 

• Hartenkreet van mensen die ondersteuning nodig hebben
• Hartenkreet van medewerkers; hen zien = ruimte geven
• Accent op vragen stellen  (‘appreciative inquiry’)
• Weerspiegeling van ‘respect’ = ‘respectare’ 



Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg: van 
regels naar relaties 



Veranderbenadering (1)

“Complexity Science encourages healthcare leaders to work with, rather than
against, overwhelming complexity by focusing on relationship building, organizational
values and culture, and widespread participation, rather than tight integration,
formalization, and centralized decision-making. The leader serves the organization
by making sense of a complex world, rather than providing neat answers that
promise success. To cope with escalating complexity in health care we must
abandon linear models, accept unpredictability, respect (and utilise) autonomy and
creativity, and respond flexibly to emerging patterns and opportunities”

Begun et. al., 2013

Complexity Science





Veranderbenadering (3)

Wat impliceert complexity science? 

A. Investeer in relaties

B. Stel uitdagende vragen en gebruik krachtige taal 

C. Faciliteer zelforganisatie door destabiliseren ipv beheersing

D. Ontwikkel eenvoudige regels mbt continue dialoog

E. Benut ‘eenvoudige regels’ participatie en diversiteit voor dialoog en betekenisgeving

F. Conflict is vanzelfsprekend gevolg van dialoog; tegengestelde interpretaties zijn bron 
van betekenisgeving.

G. Investeer op het leervermogen en improvisatietalent in een organisatie (vereist moed 
en vertrouwen) 



Veranderbenadering (4)
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Grooven en proeven aan de lens

“Every musician wants to be locked in that groove where you can't escape the 
tempo. You're locked in so comfortably that there's no way you can break 
outside of it, and everyone's locked in there together. It doesn't happen to groups 
every single night, even though they may be swinging on every single tune. But 
at some point when the band is playing and everyone gets locked in together, its' 
special for the musicians and for the aware, conscientious listener. These are 
the magical moments, the best moments in jazz” .

Deze ‘groove’ vinden is het doel van elk optreden van een jazz band. Een 
dynamisch samenspel binnen een gevestigd ritme. Dat is veel meer dan ‘doen 
wat afgesproken is’. Het gaat om het vinden van een gezamenlijk gevoel door 
een continue dialoog. Op elk moment kan een muzikant de muziek een nieuwe 
richting op laten slaan en andere triggeren om daar op te anticiperen. Dan 
overstijgt de muziek het individuele talent van de muzikanten. Jazz betekent dan
spelen ‘on the edge of chaos’: “Miraculously coherent for a while, but always in 
danger of falling apart catastrophically”. Dat resulteert in emergentie in de jazz, 
ofwel: “A construction that sounds logical in an unexpected way”.


