Programma
Landelijke inspiratiebijeenkomst

‘Voorbeelden & verder!’

Locatie: Spant! te Bussum
Tijd: 12.00 -17.30 uur

11 september 2017

Landelijke inspiratiebijeenkomst

Wie doet wat in de beweging? Wat is voor hen het radicale?

Op hoofdlijnen is het afgelopen jaar duidelijk geworden wat Radicale vernieuwing
verpleeghuiszorg radicaal maakt. En zijn allerlei eerste voorbeelden in beeld
gebracht van hoe dat er op verschillende plekken in het land uit kan zien. Tijd
voor meer voorbeelden van meer organisaties! Van mensen die hier direct bij
betrokken zijn.

Wat levert radicale vernieuwing op?

Op de markt van vernieuwing zijn ongeveer 25 deelnemende verpleeghuizen te
vinden. Met wie je in gesprek kunt over hun eerste ervaringen. Ook aan de hand
van je eigen vragen.
✔ 	 Ontdek hoe radicaal vernieuwen er voor hen uitziet en wat zij leren
✔ 	Krijg meer zicht op rode draden in de vernieuwingsbeweging
✔ 	Zie ook de vragen van organisaties in het programmaboekje en help elkaar
verder!

Hoe kan ik verder vernieuwen?

✔ V
 erderop in dit boekje kun je lezen wat er bij markttafels te halen is. In
de titels en omschrijvingen kun je zoveel mogelijk terugvinden bij welke
deelnemers je mogelijk antwoord kunt vinden op je vragen.
✔ 	Ontmoet vernieuwers van andere deelnemende organisaties en doe
inspiratie op. Op veler verzoek ook weer meer in informele sfeer.
✔ Laat je informeren: wat komen andere organisaties in de kern en ring
tegen? Hoe gaan zij daarmee om, om verder te kunnen vernieuwen?
✔ Ga in gesprek over voorbeelden van mensen die dachten: waarom zou dit
in onze organisatie niet kunnen?

‘Dit doen we toch al?’

Er zijn vele mooie visies en initiatieven met prachtige resultaten. Maar vaak
komen die ook niet verder. Vraag je maar af: is het al zo dat elk moment van de
dag op elke plek in mijn verpleeghuis datgene voorop staat dat er echt toe doet
voor bewoners, naasten en medewerkers?
✔ 	Laat je tijdens de inspiratiebijeenkomst uitdagen om ook te kijken naar
die plekken en momenten waar dat nog meer voorop kan staan. Hoe je
daar structureel met elkaar aan kunt werken.
✔ 	Neem je kritische bril mee en verras jezelf met onverwachte inzichten!

Graag tot ziens op maandag 11 september 2017!
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Programma
12.00 uur Ontvangst
12.30 uur Start programma met lunch aan ronde tafels
		
Kennismaken en informeel ervaringen en inzichten uitwisselen.
Met mensen uit andere organisaties en diverse functies en rollen.
13.00 uur Naar grote zaal
13.15 uur	Waar staat de beweging?
Inzichten, standen van zaken en ontwikkelingen.
		Door coördinator Radicale vernieuwing Marie-Antoinette Bäckes.
13.20 uur Kerngasten: de diepte in met Surplus en De Leyhoeve uit de kern.
		Voorbeelden van radicaal vernieuwen, dilemma’s en kansen.
‘Hoe doen zij dat?’ Waar zijn zij naar op zoek?
		Door Joep Bartholomeus (mede-initatiefnemer Radicale vernieuwing).
13.50 uur Pauze
14.00 uur	Markt van vernieuwing.
Kies de organisaties waarvan je wilt weten hoe radicale vernieuwing
eruit ziet en ga in gesprek. 3 rondes van 25 minuten.
		Bij elke markttafel is van alles te halen. In elk geval antwoord op de
vragen: wat is radicale vernieuwing voor deze organisatie? Wat maakt
dat radicaal? Hoe wordt er vernieuwd en waarom op die manier? Wat
levert dat op voor de bewoner, naaste, medewerker? Maar ook: welke
dilemma’s en vraagstukken komen de verpleeghuizen tegen, hoe gaan ze
daar mee om en waar is de organisatie naar op zoek? Als deelnemer aan
de markttafel kun je zo ook iets brengen.
15.20 uur Pauze		
15.30 uur - VWS en Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg.
		- Uitreiking certificaten verpleeghuizen in de ring.
		Voor deelname aan de ‘verkenningen’ als stap naar Radicale vernieuwing
16.00 uur
		

Kerngasten: de diepte in met Topaz en Sensire uit de kern.
Door Marthijn Laterveer (mede-initiatiefnemer Radicale vernieuwing).

16.30 uur	Grootse dingen beginnen klein. Blikopener met Jaap Peters. 		
Wat valt op bij de ‘Verkenningen’ bij deelnemers in de ring? Jaap Peters
presenteert het namens de begeleiders. Verwacht veel overeenkomsten
en opmerkelijke verschillen. En hoe radicaal mag radicaal eigenlijk
zijn? Kleine veranderingen kunnen radicale gevolgen hebben. Op weg
naar een voelbaar betere verpleeghuiszorg. Het gebeurt waar je bij staat!
17.00 uur

Borrel tot 17:30 uur
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Radicale vernieuwing
Amstelring De Rietvinck
Archipel
Brabantzorg
Carintreggeland
Colorieta
De Leyhoeve
De Wever
DSV Verzorgd Leven
Innoforte
Kalorama
Liberein
Opella
Philadelphia

Boven
14. Riederborgh
15. Sensire
16. Surplus
17. Tangenborgh
18. Topaz
19. Van Neynsel
20. Viattenace
21. Volckaert
22. Vrijwaard
23. Zinzia Zorggroep
24. Woonzorggroep Samen
25. Zonnehuisgroep Amstelland
26. Zorgpartners Midden-Holland 		
		 (Savelberg)
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Plattegrond Markt van vernieuwing
3 rondes van elk 25 minuten
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Markttafels
i

Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg
Algemene info, vragen, verbinding en inspiratie

Hier kun je in gesprek met coördinator Marie-Antoinette Bäckes of een
van de initiatiefnemers/kernteamleden Joep Barholomeus en Marthijn
Laterveer. In elk van de drie marktrondes is in elk geval één van hen hier
te vinden.
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Markttafel Amstelring De Rietvinck

‘Hoe organiseer je medezeggenschap zo dicht mogelijk bij de
uitvoering?’
Hoe actief met Radicale vernieuwing?
Eerste verkenning Radicaal nieuw organiseren’ achter de rug, in oktober
volgt de tweede grote bijeenkomst. Uit de eerste verkenning kwam in elk
geval al naar voren dat het opnieuw uitvinden van medezeggenschap
een onderwerp is dat geheel anders vorm moet krijgen. Het accent van
medezeggenschap moet meer vorm krijgen vanuit de werkvloer, dan
vanuit het management en beleid.
Op zoek naar iets dat bij kan dragen aan Radicale vernieuwing?
Hoe ziet dat er dan uit, medezeggenschap zo anders organiseren.
Amstelring is op zoek naar een vernieuwende vorm om dit te kunnen
doen. In een situatie waar er ook met zelfsturende teams gewerkt
wordt. Amstelring wisselt aan de markttafel graag met anderen over dit
onderwerp van gedachten. En is op zoek naar voorbeelden bij andere
organisaties/cliëntenraden.
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Markttafel Archipel Akkers

					

‘Iedereen heeft dan een stem en wordt gehoord’
Hoe actief met Radicale vernieuwing?
Eerste verkenning achter de rug, 1 november gaan we verder praten over
onderstaande thema’s met een grotere groep vanuit Archipel en Akkers. Er
worden nog een paar disciplines gezocht om erbij aan te sluiten, zodat het
nog meer wordt gedragen.
Veiligheid en vrijheid: 5 september komt inspecteur over de BOPZ
erkenning voor de locatie Akkers. Daar bespreken we samen met haar
over de keuzes die er gemaakt zijn voor Akkers. We zoeken steeds meer
grenzen op van wat wel kan voor de bewoner. Dit wordt besproken met
familie. Arts/zorg en familie niet altijd op 1 lijn i.v.m. wetgeving.
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Dit wordt vervolgd binnen Akkers en BOPZ artsen en dadelijk met
inspectie.
Samenwerking behandelaars/mantelzorgers/zorg: Afstemming ISIS
en QIC wordt aan gewerkt om te verbeteren en ook familieportaal wordt
meegenomen. Familie kan nog niet meekijken in ECD. Nu afspraak met
familie dat men kan kijken in ECD, maar dit wordt ook afgestemd met de
CV-ers.
Hoe verbind je de voorste en achterste linie goed? Wordt hard gewerkt
dat de voorste linie meer wordt gefaciliteerd. Zelfsturende teams krijgen
de nodige ondersteuning. Cliënt en medewerker in regie wordt verder
doorgevoerd en dat gaat prima. Directer aanspreken wat goed of minder
loopt naar elkaar toe. Geef duidelijk aan wat men wil van de ander.
Relatie bewoners, mantelzorgers en medewerkers: Leefwereld van de
bewoner wordt meer in kaart gebracht. Start gemaakt met levensverhaal/
zelfportret, start workshops in september 2017 voor mantelzorgers/
medewerkers: mooi initiatief. Integrale straatgesprekken geweest,
waren goed bezocht en iedereen was kritisch naar elkaar om het voor
de bewoner nog beter te krijgen. Integraal wil zeggen binnen Akkers,
bewoners/familie/ vrijwilligers, medewerkers zorg/welzijn/schoonmaak/
dagbesteding/facilitair én afgevaardigde van de cliëntenraad gezamenlijk
aan tafel. Die verbonden zijn aan de straat waar de bewoner woont.
Iedereen heeft dan een stem en wordt gehoord. Afspraken en discussies
worden dan aan tafel meteen met elkaar besproken. Notulen worden
gemaakt en men kan dan bij de volgende bijeenkomst op terug komen
of afspraken zijn nagekomen en behaald. Zo wordt de kwaliteit van
wonen/welzijn en zorg meteen getoetst volgens kaders van de Wet.
Iedereen werd goed gehoord vanuit zijn eigen vak en beleving. Daarnaast:
mantelzorgproject nog verder doorvoeren (denk aan familiekring).
Anders opgeleide medewerkers: Is besproken en wordt naar gekeken.
Contact geweest met manager opleidingen binnen Archipel. Neemt
deel aan bijeenkomst vanuit RVV om daarover mee na te denken hoe
Archipel dit oppakt. Is al gecommuniceerd met Mw. Backes. Verder binnen
Akkers woonondersteuning aangenomen met een andere achtergrond
(denk aan Horeca ervaring) bij de bewoners. Niet vanzelfsprekend met
een welzijnsopleiding. Mooie aanwinst in de woonkeukens (denken
anders en nemen nieuwe initiatieven rondom de bewoner). Inzet van
Zonnetjes in zomerperiode (jongeren, 14-15 jaar die ondersteuning geven
in woonkeukens bij de ouderen). Mooie samenwerking tussen deze 2
leeftijdsgroepen.
Graag tot ziens op maandag 11 september 2017!
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Markttafel Brabantzorg

‘Tijd en aandacht creëren voor waar het echt om gaat’
Hoe en waarom actief met Radicale vernieuwing?
BrabantZorg werkt op twee locaties aan Radicale Vernieuwing. Daarbij
zijn zes teams betrokken. Van elk team doet één medewerker mee in
de projectgroep. Daarnaast zijn de twee teammanagers van de locaties
betrokkenen. Tot nu toe hebben we erg gekeken naar wat wij zelf vinden
dat er anders moet en kan. De cliënt hebben we daarbij wel in gedachten,
maar we hebben hem/haar nog niet persoonlijk betrokken in ons project.
De zaken die we aanpakken proberen de zes deelnemers eerst zelf een
maand uit. Na positieve evaluatie rollen we die zaken uit in de teams. Over
verdere uitrol in de organisatie gaan we in de komende periode nadenken.
Bij negatieve evaluaties passen we onze aanpak aan of concluderen we
dat het toch anders moet. We zijn heel kleinschalig begonnen, met alleen
deze zes teams en met alleen onderwerpen die we zelf konden oppakken.
Inmiddels lopen we daar tegen grenzen aan en zijn we in gesprek gegaan
met de eerste collega’s buiten ons kernteam. De kleinschaligheid maakt
het behapbaar en maakt ook dat de medewerkers van de werkvloer
aangesloten blijven en er tijd voor vrij kunnen blijven maken.
Hoe wordt aangesloten bij wat voor bewoners, naasten en
medewerkers van waarde is?
Zes medewerkers vormen de kern van het projectteam. Zij bepalen
waar we mee aan de slag gaan. Daarmee sluiten we direct aan bij de
medewerkers. Zij hebben natuurlijk ook nauw contact met hun collega’s
en zij hebben het meeste contact met onze bewoners en hun naasten. In
de evaluatie van onze aanpak nemen we dus ook altijd de vraag mee wat
het oplevert voor de bewoner. In een volgende stap willen we bewoners en
hun naasten vanaf inhuizing meenemen in hoe zij het liefst willen wonen
en zorg willen ontvangen, los van alle regels.
Voorbeelden?
Veel van de zaken die we nu oppakken leveren vooral tijdswinst op voor de
medewerkers. We bespreken natuurlijk altijd hoe dat indirect ten goede
komt aan de bewoners. Meer tijd voor waar het wonen en zorg ontvangen
echt om gaat, en minder tijd voor (onnodige) vragenlijsten, controles e.d.
Een voorbeeld is dat we na een val van een bewoner niet meer standaard
een valrisicoanalyse en een PLIC (Preventie en Leren Incident Cliënt)
invullen. Wel rapporteren we goed in het cliëntdossier en bespreken dat
met alle relevante partijen. Het resultaat is tijdswinst en meer bewustzijn.
Hiervoor werd vooral gevraagd “Heb je de PLIC wel ingevuld?”, terwijl nu
wordt nagedacht en gesproken over hoe een val kan worden voorkomen.
Dit is meteen ook een van de punten waarvan we vonden dat we dit niet
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alleen konden besluiten. We hebben hierop akkoord van de specialist
ouderengeneeskunde van de teams.
Uitdagingen!
Ons grootste vraagstuk ligt bij het afschaffen van de tweede controle bij
het toedienen van insuline. In ons project zien we hierbij alleen maar
voordelen. Toch denkt iedereen dat het tegen de regels is en levert het
veel onrust op buiten het project. Gelukkig zijn we met hulp van Radicale
Vernieuwing bezig met de interpretatie van de regels omtrent toedienen
van medicatie. Het blijkt dat er meer mogelijk is dan de meeste mensen
denken, als je de uitgangspunten maar goed in het achterhoofd houdt. Dat
is overigens ook onze grootste winst, je werk doen met bewustzijn, daar
lijkt het om te draaien.
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Markttafel Carintreggeland

‘Zijn we wel echt bezig met de beleving van de cliënt?’
Hoe en waarom actief met Radicale vernieuwing?
We hebben een elftal geformeerd. Maandelijks komt dit elftal bijeen. We
bezoeken de verschillende bijeenkomsten en hebben inmiddels al een
grote bijeenkomst (verkenning) op locatie gehad.
De workshop heeft geleid tot een 4-tal thema’s waar we mee aan de slag gaan:
- Communicatie
- Regelgeving
- Vertrouwen hebben in
- Bewustwording
Keuze met name vanwege het anders denken en doen. Kritisch zijn over
bestaande werkwijzes, maar ook vanuit groene weide gedachte opnieuw
iets tegen het licht houden. Niet alleen voor verpleeghuiszorg, maar voor
de totale organisatie
Hoe wordt aangesloten bij wat voor bewoners, naasten en
medewerkers van waarde is?
De medewerkers uit de zorg zijn onderdeel van het elftal net als een lid
van de cliëntenraad
Uitdagingen!
Dubbele medicatie. En ook voeding en regelgeving.
Op zoek naar iets dat bij kan dragen aan Radicale vernieuwing?
Zijn we wel echt bezig met de beleving van de cliënt of is het onze eigen
beleving waar we invulling aan geven?
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Markttafel Coloriet

‘Voortdurend in gesprek en eigen kracht van elk individu maximaal
benutten’
Hoe actief met Radicale vernieuwing?
We hebben deelname aan deze beweging gebruikt als ‘vliegwiel’ om
een pilot te starten in Zeewolde. Op 29 mei dit jaar hebben we een
startbijeenkomst gehad waar familie, zorgteams en ondersteunende
afdelingen aan meededen. Daar zijn we met elkaar in gesprek gegaan
over wat ons puzzelt. We hebben onze dilemma’s gedeeld op de thema’s:
tijd voor bewoners; hoe stemmen we verwachtingen af tussen thuis en
hier thuis? Doen we de juiste dingen en wie doet wat? En: hoe geven
we handen en voeten aan de visie op kleinschalig wonen? We hebben
elkaar hierbij tips en suggesties gegeven en we hebben onze voornemens
gedeeld over ‘Wat ga ik morgen anders doen!’ Veel deelnemers van de
startbijeenkomst hebben hun input gegeven voor een plan om hier verder
mee aan de slag te gaan (zie ook verderop).
Hoe wordt aangesloten bij wat voor bewoners, naasten en
medewerkers van waarde is?
Vanuit de relatie werken aan nog betere zorg is voortdurend in gesprek
zijn en de eigen kracht van ieder individu maximaal benutten om zo
samen te komen tot meer dan de som der delen.
Voorbeelden?
We besteden in de communicatie binnen heel Coloriet aandacht aan
deze pilot door bijvoorbeeld een stukje te schrijven (zie link onderaan),
te laten zien wat we in Zeewolde doen. Zo is één van de suggesties
uit de startbijeenkomst vlak daarna gerealiseerd. Zie de mooie
lunchbijeenkomst (link). In het najaar starten we met ‘Jong ontmoet Oud’
waarbij jongeren (14 -16) activiteiten organiseren voor en met ouderen.
Uitdagingen!
We merken dat het best lastig is om deze beweging in gang te houden.
Wat is er nu zo bijzonder aan? Zeker in de zomerperiode waar veel
mensen weg zijn of als er een nieuwe leidinggevende komt. Wat doe je wel
en wat doe je nu nog niet? Hoe realiseer je een ‘trekkersteam’? Wat heb je
nodig? Is daar wel tijd voor? Mooie initiatieven die echt van toegevoegde
waarde zijn voor bewoners en hun familie ontstaan toch ook spontaan,
zeker in Zeewolde. En wat heeft deze beweging dan voor meerwaarde?
Daarom hebben we deze pilot beschreven (zie de link onderaan) zodat
we werkzame principes kunnen ontdekken en deze ook delen met de rest
van de organisatie. Of dit gaat helpen weten we nog niet, maar wat we
wel weten is dat het inzicht geeft in hoe we het voor ons zien en dat de
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organisatie tijd, ruimte en middelen beschikbaar stelt om ideeën om te
zetten in concrete activiteiten die van toegevoegde waarde zijn voor een
mooi leven van de bewoners.
Op zoek naar iets dat bij kan dragen aan Radicale vernieuwing?
We zijn op zoek naar hoe anderen het doen, wat vinden anderen
vernieuwend en wat kunnen we daar van leren? Zijn er andere
organisaties die werken met een kernteam en hoe ziet dat er dan uit? Wat
is mislukt, waardoor kwam dat en hoe zou je het de volgende keer anders
doen om wel je doel te bereiken? Hoe kan je al vanaf het begin families
(ook familieleden die verder weg wonen of om een andere reden niet of
nauwelijks participeren in de ondersteuning) meer betrekken
om ‘samen te zorgen’ (verwachtingenmanagement)?
Meer uitgebreide omschrijving op: http://bit.ly/2xys17I
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Markttafel De Leyhoeve (Kern)

‘Iedere dag onder de loep - organisatiebreed’
Hoe actief met Radicale vernieuwing?
Binnen deze beweging proberen wij opnieuw uit te vinden wat ècht nodig
is om de zorg zo te kunnen organiseren dat deze aansluit bij wat voor
mensen belangrijk is in het leven. Daarbij is het vertrekpunt de waarden
van de bewoners en hun naasten, én de waarden van de mensen die
zorg organiseren. Iedere dag en organisatiebreed nemen wij de manier
waarop het leven, wonen en de (verpleeg)zorg tot stand komt onder de
loep, waarbij de centrale vraag is: ‘Zouden wij dit ook zo voor onze eigen
moeder willen?’ Als daarbij regels beknellend blijken, zetten wij ons
samen met de andere kerndeelnemers in om die regels op te ruimen. De
Leyhoeve zoekt vanuit deze visie ook actief naar vernieuwende invulling
van kernonderdelen van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, zoals het
meten van kwaliteit, samen leren ook met andere organisaties.
Waarom op deze manier vernieuwen?
De Leyhoeve maakt onderdeel uit van een landelijke beweging die durft
te dromen dat het leven tot aan je laatste dag betekenisvol is. Wij geloven
binnen de Leyhoeve dat de beleving centraal staat. Hierbij hebben wij
samen eenzelfde centrale gedachte: “Leef je leven en vergeet vooral niet
te genieten”. De uiting van gastvrijheid in het dagelijks leven binnen de
Leyhoeve, is de basis voor onze cultuur.
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Hoe wordt aangesloten bij wat voor bewoners, naasten en
medewerkers van waarde is?
Medewerkers binnen De Leyhoeve geven bijvoorbeeld gehoor aan de
behoefte van bewoners om te praten over belangrijke individuele thema’s
zoals; het geloof, rouw, levensfasevragen, omgang en acceptatie van de
gezondheidssituatie. Door ruimte te bieden voor alle facetten van het
leven wil De Leyhoeve optimaal aansluiten bij de beleving, identiteit
en persoonlijke waarde van de bewoner. Op die manier streven wij in
gezamenlijkheid met de mantelzorger(s) en vrijwilligers dat elke bewoner
zich gehoord voelt en zijn unieke zelf kan zijn. Medewerkers en wat zij in
het werk als belangrijk ervaren, hebben een centrale plek in de organisatie
van het wonen en leven in De Leyhoeve.
Voorbeelden?
De afgelopen maanden hebben wij door vele gesprekken de Leydraden
ontwikkeld met bewoners, familie, mantelzorger(s), cliëntenraad,
verschillende hoogleraren, afstuderende studenten van de hotelschool
Maastricht, personeel en directie. Dit is de huidige vastlegging van hoe wij
waarde-volle zorg willen bieden aan mensen die deze zorg nodig hebben.
Anderzijds zijn ze ontwikkeld om zorgregels begrijpelijk en toegankelijk te
maken voor zowel cliënten als medewerkers.
Uitdagingen!
1. Hoe zorg je ervoor wanneer je als organisatie extramuraal gefinancierd
bent en een grote verscheidenheid aan huisartsen hebt, je de MDO’s op
de juiste manier kunt vormgeven?
2. Hoe blijf je als organisatie voldoen aan het nieuwe Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg zonder in de vinklijsten te verzanden?
3. Met betrekking tot het twee-ogen beleid medicatie: In hoeverre kan dit
in een digitaal gedeelte en in hoeverre kan niveau 2 geschoold worden
om te ondersteunen zodat de zorg betaalbaar behouden kan worden?
4. In hoeverre is Domotica vrijheidsverruimend in plaats van
vrijheidsbeperkend?
Meer uitgebreide omschrijving op: http://bit.ly/2wij8k6
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Markttafel De Wever

Van regels naar afspraken op basis van behoeften bewoner/familie
Hoe en waarom actief met Radicale vernieuwing?
Een eerste stap is het oprichten van een Platform Radicale Vernieuwing.
Op 22 augustus was de eerste bijeenkomst. Het platform bestaat uit
zorgvragers (bewoner), mantelzorgers ( familie) en zorgverleners. In
Augustus besprak het Platform voor welke onderwerpen zij het verschil
kunnen maken. Onder allerlei betrokkenen is al een lijst met onderwerpen
verzameld, waaronder de volgende.
Borgen van de resultaten van de eerdere Opruimactie van overbodige
regels:
1) B
 ewoner wordt gezien en de medewerker heeft meer plezier;
2) E
 r zijn regels geschrapt op de niveaus “Team”, “Reyshoeve” en
”De Wever”;
3) I n plaats van regels maak je samen afspraken naar behoefte van de
bewoner en familie. Niet meer in het algemeen;
4) R
 egels die toch blijven (algemeen, landelijke verplichting) binnen
Reyshoeve vormgeven in “grovere kaders” (“Reysbenodigdheden”)
om de kwaliteit van leven te vergroten;
5) W
 erkwijze vergelijken met collega organisaties binnen Radicale
Vernieuwing.
Medewerkers en cliënten/naasten gaan aan een kant van de tafel
zitten om zaken samen aan te pakken. Gaandeweg wordt bekeken, of die
rol past bij de cliëntenraad, zoals dat ook geldt voor de medewerkers en
het Locatieteam (overlegorgaan afdelings- en locatiemanagement). Op
den duur ontstaan dan antwoorden op vragen als: kan de cliëntenraad
zo nog toezicht houden? Wat gebeurt nu vanuit het Locatieteam, en wat
vanuit het Platform? etc.
Borging van kwaliteit: een nieuwe werkwijze. Met teams worden
concrete verbeterpunten en acties opgesteld waar zij mee aan de slag
kunnen en zelf zeggenschap over hebben. Zij worden ondersteund door
de teammanager, senior verpleegkundige en kwaliteitsfunctionaris. Om
ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde taal spreekt over “Basiszorg op
orde” wordt voorgesteld om een compacte beschrijving te maken over de
onderwerpen. Dit zijn de Reysbenodigdheden. (Grovere) kaders voor de
overgebleven regels.
Sterke Medewerkers leveren optimale Familiezorg.
Om Familiezorg goed te organiseren vanuit de relatie tussen de mens
die zorg nodig heeft, zijn naasten en de zorgverleners, zijn sterke
medewerkers nodig.
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Hoe wordt aangesloten bij wat voor bewoners, naasten en
medewerkers van waarde is?
Medewerkers en cliënten / naasten bepalen zelf in het Platform, wat
prioriteit verdient.
Uitdagingen!
Er is in 2016 een Opruimactie voor regels gehouden. Sommige
medewerkers hebben aangegeven nog weinig te merken van de
geschrapte regels in de zin van meer bewegingsruimte. Dit is 22 augustus
ook in het Platform besproken.
Op zoek naar iets dat bij kan dragen aan Radicale vernieuwing?
Zijn er organisaties, die soortgelijk ervaringen hebben opgedaan met een
Platform?
Meer uitgebreide omschrijving op:
http://bit.ly/2wJyKhy

8

Markttafel DSV Verzorgd Leven

Alle betrokkenen zoeken samen naar beter aansluiten bij wensen
Hoe actief met Radicale vernieuwing?
DSV is van oudsher een lokale organisatie, waarin het beheer van
relaties altijd een belangrijke rol heeft gespeeld. Het project radicale
vernieuwing sprak ons zeer aan, omdat het de gelegenheid bood hier
een verdiepingsslag in te maken. Met name bij een nieuwere zorgvorm
binnen de organisatie, het groepswonen met 10 vaste bewoners, is de
structuur optimaal om relaties nog centraler te stellen en tevens kritisch
te kijken naar regels. Binnen DSV zijn we dan ook aan de slag gegaan met
het project radicale vernieuwing binnen de woongroepen van 1 locatie
(woonzorgcentrum Rustoord te Lisse) om vervolgens de leerervaringen te
verbreden binnen heel DSV.
Waarom op deze manier vernieuwen?
Meest essentieel aan de vernieuwing is dat de dialoog tussen alle
betrokken partijen is geïntensiveerd en dat er gezamenlijk wordt gezocht
naar beter aansluiten bij de wensen en behoeften van de bewoners van
de woongroepen. Centrale vraag hierbij was welke regels belemmeren jou
hierin. Vaak bleek dat het gaat om verwachtingen die we zelf naar elkaar
toe hebben binnen teams en organisatie, meer dan vastomlijnde regels.
Dit boodt dus ruimte tot vernieuwing in denken, werken en doen. Van
daaruit zijn we verder met elkaar in gesprek gaan verkennen hoe kunnen
we het beter aansluiten bij de wensen en behoeften van de bewoners
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verder concretiseren. Dagindeling naar je eigen leefritme en sociale
activiteiten op maat bleken daarbij centrale thema’s, waarmee we verder
zijn gegaan.
Voorbeelden?
Op basis van bovengenoemde dialoog zijn verschillende initiatieven
tot stand gekomen. Belangrijkste voorbeeld hiervan is de rol van de
cliëntenraad die binnen Rustoord, gedurende het project, aanzienlijk
is veranderd. Het is een zeer actieve groep van betrokken mensen,
waaronder ook een aantal bewoners van de afdeling somatiek. Zij zijn
naar aanleiding van de sessies over radicale vernieuwing gestart met
verschillende activiteiten, veelal 1 op 1. De cliëntenraad draagt dit
initiatief en heeft hiervoor verschillende bewoners van de somatiek en
de aanleunwoningen aan zich verbonden ter ondersteuning. Met elkaar
vervullen zij een sociale rol voor bewoners van de woongroepen. Denk
daarbij aan koffie drinken, wandelen, maar tevens creatieve activiteiten.
Een initiatief gestimuleerd door radicale vernieuwing wat zich kenmerkt
door voor bewoners door bewoners, maar tevens een andere houding /
benadering van medewerkers vraagt.
Uitdagingen!
In sommige periodes van het afgelopen jaar was het lastig om het project
de optimale aandacht te geven. Rustoord bevond zich in een periode
vlak na een verhuizing naar een compleet nieuw woonzorgcentrum
met veranderde werkprocessen en nieuwe vormen van domotica.
Van medewerkers vroeg het gewenning- en leerproces wat hieruit
voortkwam ook de nodige aandacht. Tevens bleek het lastig om
samenwerkingsrelaties van buiten de organisatie, zoals huisartsen,
welzijnsorganisaties en gemeente, mee te nemen in en te motiveren voor
het project radicale vernieuwing verpleeghuiszorg.
Op zoek naar iets dat bij kan dragen aan Radicale vernieuwing?
Goede voorbeelden van de bewoners centraal op BOPZ-afdelingen &
voorbeelden innovatieve vormen van participatie van informele zorg
( familie, mantelzorgers & vrijwilligers).
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Markttafel Innoforte

‘Steeds weer opnieuw in gesprek gaan’
Hoe actief met Radicale vernieuwing?
Innoforte, ouderenzorgorganisatie in Velp, met twee locaties voor
verpleeghuiszorg, heeft al langer dan de beweging Radicale Vernieuwing
oud is, de overtuiging dat goede zorg start bij het investeren in de relatie
met de cliënt en diens familie. Welbevinden zit volgens ons in: deel
uitmaken van de familie, van de gemeenschap, gezond en vitaal zijn,
zinvol bezig zijn en veiligheid. In Cafés van de Toekomst nodigen we
iedereen- extern en intern- uit voor de dialoog over zorg in relatie tot
welbevinden.
Waarom op deze manier vernieuwen?
Als iemand aan het laatste stukje van zijn leven bezig is, moet zorg over
verwennen en genieten gaan. Ons motto is ‘Voor een (w)aardige oude
dag’. Zelfs ongezond gedrag wijzen wij niet af, ook al botsen we daar met
de regels en kaders die de verpleeghuiszorg opgelegd worden. Vrijheid
van beweging voor de cliënt is ons uitgangspunt. Onze locaties zijn
erop ingericht, cliënten kunnen zich vrij in en om het hele gebouw heen
bewegen. We zijn nu aan het zoeken hoe we die vrijheid ook buiten de
muur van de locatie brengen.
Onze kracht zit erin dat we ons gedachtengoed in alles doorvoeren: in
onze visie, omgevings-, belevings- en bewegingsgericht werken, in onze
gebouwen en de omgeving, in de open communicatie met cliëntenraden,
in ons eigen meetinstrument als kompas om te leren en wezenlijk te
verbeteren, in familieparticipatie, in scholing van medewerkers en
mantelzorgers en in onze lokale verankering.
We geloven in wat we doen maar we hebben geen kant en klare recepten.
Medewerkers hebben zelf ideeën over wat goed zou kunnen werken.
Vernieuwing is alleen kansrijk als het van binnenuit komt. Dus niet
stiekem een eigen agenda voeren als management, op de handen
blijven zitten en leren van fouten. Alles bespreekbaar maken, werkt.
Experimenten worden toegejuicht, zo lang de antwoorden niet gezocht
worden in het opleggen van (nieuwe, andere) regels. Wij hebben bijna
geen Middelen en Maatregelen, ons gebruik van psychofarmaca is laag.
Uitdagingen!
We zijn overtuigd van de waarde van de dialoog maar ook wij vinden dat
niet altijd gemakkelijk. Steeds weer opnieuw in gesprek gaan, vooral als
familie uit angst juist ieder risico wil mijden en aandringt op maatregelen
die wij als beperking van iemands persoonlijke vrijheid ervaren. Dat is
lastig, dat vinden medewerkers ook moeilijk! Om die reden investeren
wij ook in trainingen om de communicatieve vaardigheden van alle
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medewerkers (zorg én facilitair) te versterken. Ons dilemma blijft ook:
hoe blijven we handelen in de geest van de regels. Die zijn nuttig en nodig
maar ze horen dienend te zijn.
Op zoek naar:
Hoe realiseren we een nog grotere vrijheid voor onze bewoners? Hoe
krijgen we familie al ‘aan de voorkant’ in dit proces mee? Hoe kunnen
we de familie warm krijgen en houden voor een actief aandeel? Hoe
exporteren wij verpleeghuiszorg buiten onze muren?

10

Markttafel Kalorama

‘Een eigen leven leiden begint met een verhuizing’
Hoe en waarom actief met Radicale vernieuwing?
Toen we een aantal maanden terug bij Kalorama startten met het project
radicale vernieuwing en hoe we dat konden verweven met onze visie
(ondanks vaak ingrijpende beperkingen, een zo normaal mogelijk leven
leiden) kwamen we tot de conclusie dat we vooraan moeten beginnen.
Zo gauw mensen om wat voor reden dan ook naar een verpleeghuis
verhuizen wordt er vaak over een opname gesproken. Maar bij een
opname denken mensen ook vaak aan ziek zijn en een ziekenhuisverblijf.
Bewoners voor wie het noodzakelijk wordt om zorg in het verpleeghuis te
ontvangen zijn daarmee toe aan een nieuwe fase in hun leven. Daarmee
eindigt niet de eigen keuzevrijheid en het zoveel mogelijk zelf mogen
bepalen van wat men graag wil. Het leven gaat gewoon door, en men
belandt in een nieuwe fase. Om dat te benadrukken spreken we niet
langer over opname van een bewoner, maar van een verhuizing.
Hoe wordt aangesloten bij wat voor bewoners, naasten en
medewerkers van waarde is?
Om goed te weten wie er bij ons komt wonen gaan we zoveel mogelijk
vooraf al bij bewoners op bezoek. Dit om een beter beeld te krijgen van
wensen en gewoonten van de mens. Tevens zijn we begonnen ervoor te
zorgen dat zoveel mogelijk administratieve rompslomp vooraf geregeld.
Op de dag van verhuizing zelf is dan al veel bekend en kunnen we
voorkomen dat iemand nog overstelpt moet worden met allerhande
indrukken en formaliteiten. Er is dan meer tijd over om aandacht te
besteden aan ook de emotionele kant van het verhuizen vanuit de woning
naar de nieuwe leefomgeving.
Door deze andere zienswijze hebben we meer aandacht voor een
ingrijpend moment in het leven van onze bewoners. Daarmee
benadrukken we dat we iemand niet zien als ‘ziek’, maar begeleiden we
bewoners in een nieuwe fase van hun leven.
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Markttafel Liberein

‘Hoe realiseren we een betekenisvolle dag voor de cliënt?’
Hoe en waarom actief met Radicale vernieuwing?
Binnen locatie Ariënshuis is een werkgroep gestart die maandelijks
bijeenkomt. En aan de slag gaat met de thema’s uit de workshops. Alles
wat hier uit voortkomt zal eerst voor een half jaar of een jaar geprobeerd
worden. Daarna volgt een evaluatie om te bepalen of deze werkwijze leidt
tot “terug naar de bedoeling”. Waarbij iedereen vanuit de leefwereld van
de cliënt denkt en werkt.
Hoe wordt aangesloten bij wat voor bewoners, naasten en
medewerkers van waarde is?
1) K
 en de cliënt. Om liefdevolle zorg te kunnen leveren, is het essentieel
dat we de cliënt kennen. Dit kwam bij bijna alle thema’s naar voren als
verbeterpunt. 3 opdrachten: Alle medewerkers van team Blijdenstein
zijn eerste contactpersoon; Warme overdracht en De kletspot.
Voorbeeld van de eerste opdracht: op afdeling Blijdenstein is er geen
Persoonlijk Begeleider meer. Alle medewerkers (verzorgenden 3IG) zijn
eerste contactpersoon voor een aantal cliënten en naasten. Op basis
van voorkeur van de cliënt en/of familie, is bepaald welke medewerker
de eerste contactpersoon is geworden voor de betreffende cliënt. Deze
werkwijze wordt na een half jaar geëvalueerd tijdens een familieavond.
De eerste ervaringen zijn positief. De sfeer op de afdeling is beter. De
families geven aan dat ze zich meer gehoord voelen, de communicatie
met het team verloopt daardoor beter en ze voelen zich hierdoor
meer betrokken. Het team zelf staat meer in zijn kracht en vertoont
meer eigenaarschap; voorheen verscholen ze zich vaak achter het
feit dat het de taak van de persoonlijk begeleider was en niet van de
anderemedewerkers. Medewerkers voelen zich meer verantwoordelijk,
maar vinden dat ook leuk. Behandelaren vinden het echter lastiger
communiceren omdat ze nu niet goed weten wie ze moeten benaderen
voor welke cliënt. Dit team wordt intensief begeleidt door Jantsje
Kooiker, de coach binnen locatie Ariënshuis.
2) B
 etekenisvolle dag. Elke cliënt moet een betekenisvolle dag ervaren.
Dit is maatwerk en alleen op individueel niveau te bepalen. De
werkgroep gaat dit onderwerp verder concretiseren: hoe kunnen we in
beeld brengen wat voor de cliënt een betekenisvolle dag is? Hoe kan het
team hier afspraken over maken? Hoe gaan we een betekenisvolle dag
realiseren? Welke welzijnsactiviteiten zijn nodig op individueel niveau
en in groepsverband? Hoe werken we hierin samen met vrijwilligers,
familie en mantelzorgers? Wie doet wat, wie is waar verantwoordelijk
voor?
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3) Buitenwereld naar binnen halen
Activiteiten als: zelf vrijwilligers werven en de intake doen met deze
vrijwilligers; activiteiten in het dorp ook in locatie Ariënshuis; net als
wekelijks spreekuur wijkcoach van de gemeente.
4) S amenstelling team
Waaronder: integratie welzijnsmedewerker in het cliëntteam en
medewerker niveau 1 heeft een rol in het creëren van een gezellige sfeer
in de woonkamer.
Meer uitgebreide omschrijving op: http://bit.ly/2x5IVgu
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Markttafel Opella

Cliëntenraad neemt voortouw
Hoe en waarom actief met Radicale vernieuwing?
Opella is een grote zorgdienstverlener op de Zuidelijke Veluwe. De
afgelopen jaren is de klantmedezeggenschap geheel vernieuwd. De
(centrale) cliëntenraad (CR) heeft nu het voortouw genomen voor een
project in het kader van de radicale vernieuwing van de verpleegzorg.
Daarbij gaat het om de totale verpleegzorg: geen scheiding tussen zorg in
verpleeghuis en thuis.
Opella kiest voor radicale vernieuwing door expliciet de verbinding
tussen zorg en welzijn te leggen. Denk bij welzijn bijvoorbeeld aan
bewegen, gezelschap, cultuur, religie, enzovoort. Dit in tegenstelling
tot andere initiatieven die zich vaak beperken tot ‘zorg’. Met deze
radicale vernieuwing proberen we de kansen van mensen op vitaliteit en
leefplezier zo groot mogelijk te laten worden, in de geest van het pleidooi
van prof. Joris Slaets.
Voor de zomer is gestart met de aanpak, die de komende jaren verder
wordt uitgerold en blijvend deel wordt van de verpleegzorg van Opella. De
aanpak kent twee hoofdlijnen:
Vraaggericht
Inventarisatie van de wensen per klant;
D
	 enken buiten bestaande kaders, waarbij zowel formele als informele
ondersteuning goed wordt afgestemd en ingezet om zoveel mogelijk te
realiseren;
I	 n onze projectopzet is er een belangrijke rol voor de CR om via
pilots met individuele klanten de werkwijze nader uit te werken en
inspirerende voorbeelden aan te dragen.

•
•
•
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Aanbodgericht
	Formele startbijeenkomst op 15 november met lezing door
prof. Ir. Alice de Boer: Wie maakt het verschil? Hoe professionals
en vrijwilligers elkaar kunnen versterken. Voor professionals,
cliëntenraden en beleidsmakers;
Pilot op twee onderwerpen:
bewegen (samen met Sport Service Ede)
cultuur (samen met Care Culture en scholen uit Ede).

•
•
13

•
•

Markttafel Philadelphia

Van ‘zorgen voor’, via ‘zorgen dat’ naar ‘ontwikkelen van’
Hoe en waarom actief met Radicale vernieuwing?
Philadelphia wil een toonaangevende zorgaanbieder in Nederland zijn.
Een organisatie waar cliënten professionele zorg en ondersteuning
wordt gegeven. Maar ook een zorgaanbieder die bekend staat om zijn
warmte én plezier. Dat willen we toevoegen aan onze dienstverlening
en in het dagelijkse werk en werkomgeving van onze medewerkers.
We werken daarom komende jaren aan vakmensen die staan voor hun
professie werkend binnen de visie en kaders van de organisatie. De vele
talenten die beschikbaar zijn, zetten we in om onze cliënten te helpen,
te ondersteunen en te laten groeien. Daarin gaan we de in gang gezette
beweging van ‘zorgen voor’, naar ‘zorgen dat’ doorontwikkelen naar
‘ontwikkelen van’. Onze waarden en het DNA van de organisatie het beste
uit jezelf te halen met aandacht met plezier blijven daarin leidend. Deze
koers richt zich nog steviger op de ontwikkeling van de eigen kracht
van onze cliënten, de inzet van het sociale netwerk van de cliënt en de
toepassing van technologische middelen. In 2017 starten we met de
organisatie verder vanuit de bedoeling in te richten; een logische keuze
is om daarvoor de stap naar zelforganisatie te maken: het vervolg op
Regelarm denken en werken. We streven daarbij naar een eenvoudige
organisatie die de uitvoer van complexe taken mogelijk maakt. Dat houdt
in dat we onze organisatie op een bewuste manier anders gaan inrichten
en dit gaan doen op basis van de theorieën van zelforganisatie.
Afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om in ons handelen de cliënt
als uitgangspunt te nemen. In onze dienstverlening staat oprechte
aandacht van mens tot mens centraal. In 2012 namen we deel aan het
experiment Regelarm van het ministerie van VWS. Dit deden we met de
overtuiging dat we als medewerkers beter kunnen presteren als wij op
een andere manier met regels leren omgaan. Regelarm leerde ons dat we
pas autonomie en zeggenschap kunnen bereiken als we onze bedoeling
kennen. In 2014 kozen we er bewust voor om alle medewerkers, maar ook
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verwanten, te laten ervaren waar Philadelphia voor staat door hen de
Bedoeling te laten ervaren middels de gelijknamige theatervoorstelling.
Tegelijkertijd namen we de interne processen scherp onder de loep.
Dit resulteerde in een beter ingerichte organisatie en wellicht nog
belangrijker: een sterke motivatie om aan de bedoeling van Philadelphia
te werken. In Regelarm hebben we geleerd om vanuit de bedoeling van
ons vak te werken. De formulie V x V = V2 is ons uitgangspunt: Vrijheid x
Verantwoordelijkheid geeft zelfVertrouwen en Vertrouwen in elkaar.
Uitdagingen!
Men snapt in het primaire proces heel goed wat men kan doen aan het
verlenen van goede zorg en wordt daarin steeds slimmer en pakt daarin
de eigen verantwoordelijkheid en durft af te wijken van regelsystemen
wanneer die daar niet helpend bij zijn. Maar het beste uit jezelf als
professional halen vraagt gerichte aandacht. Dus zorgen voor de
ontwikkeling van jezelf kost meer moeite. En de ondersteunende diensten
zijn nog niet altijd goed aangesloten. En het vraagt een andere stijl van
leiderschap om dit te bevorderen: Dienend Leiderschap.
Voorbeeldmateriaal: Ook een boek - hoe Philadelphia meer
met minder regels ging doen.
Meer uitgebreide omschrijving op: http://bit.ly/2woKX8I
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Markttafel Riederborgh

Van ‘zorgen voor’, via ‘zorgen dat’ naar ‘ontwikkelen van’
Hoe en waarom actief met Radicale vernieuwing?
Riederborgh deed de verkenningen met zorgverleners, mensen
van ondersteunende diensten, cliëntenraad, ondernemingsraad,
mantelzorgers, vrijwilligers, leidinggevenden, raad van toezicht en andere
betrokkenen zoals verzekeraar en gemeente. Zij benoemden samen
onderwerpen om de komende tijd uit te gaan werken:
- wij zijn de zorgleefgemeenschap
- het ‘er toe doen boek’ als basis
- actief in de wijk
- binnen/buiten integreren
-	en een omslag van de nu 80 procent medische focus en 20 procent
welzijn naar straks 80 welzijn en 20 medisch.
We willen de organisatie kantelen naar de cliënt toe. Het leveren van
goede zorg vraagt om het goed besturen van de organisatie, dat vraagt om
andere en betere concepten. Dit vraagt dan om dienend leiderschap.
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Hoe wordt aangesloten bij wat voor bewoners, naasten en
medewerkers van waarde is?
Wie de bewoner wil ondersteunen in het eigenaarschap van zijn leven,
moet dat eigenaarschap ook zelf ervaren in zijn werk. Verandering via
ontwikkeling door samen te werken over de onderwerpen en vragen leren
medewerker ook van elkaar. Medewerkers voelen en nemen ruimte om
activiteiten te ontplooien die gericht zijn op het werk. In alle stappen van
dit proces zijn cliënten, maar ook vrijwilligers bij betrokken.
Uitdagingen!
Het creëren van een zorgleefgemeenschap gaat niet van de ene op de
andere dag. Door gebruik van de U-theorie, komen we veel meer bij de
mens en personeel zelf te staan. En stellen we ook de vraag: wat doet dit
met jezélf? Zo werken we eraan dat je tijdens je werk signalen ook echt
kunt ontvangen. Dat is belangrijk want daarmee ben je beter in staat om
signalen van bijvoorbeeld bewoners een plek te geven. Belangrijk voor de
organisatie, bewoner én medewerker dus. Daarmee ontwikkel je ook jezelf
en kun je zelf ook een leerslag maken. Wat doet dit nu met mij? Hoe komt
dat? Daar willen we ook meer aandacht voor. De grootste uitdaging
bij Riederborgh om dit alles te bereiken is toch om alle medewerkers
mee te kunnen nemen in deze omslag. We zijn kleine organisatie. In het
begin heb je ambassadeurs. Hoe zorgen we er nu nou voor dat we ook
de rest meenemen? We benaderen mensen om zelf met ideeën te komen
en initiatieven, dat vraagt van de hele organisatie wat. Want vaak is de
bestaande cultuur nog veel top down.
Op zoek naar:
Familieparticipatie staat bij ons hoog op de agenda, maar kan nog een
verbeterslag maken. Tips over het omgaan met mantelzorgers en hen
betrekken bij het project zijn meer dan welkom.
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Markttafel Surplus (Kern)

‘Veel vaker en actiever bewoners, naasten en medewerkers betrekken’
Hoe actief met Radicale vernieuwing en waarom op deze manier?
De radicaliteit van de aanpak zit niet in één grootschalig verandertraject,
maar is de optelsom van vele kleine en grotere stappen. Alleen dat kan
leiden tot wezenlijke en duurzame verandering. Door ruimte te geven
op afdelingen ontstaan mooie voorbeelden die we helpen ontwikkelen
en stimuleren, waardoor er weer nieuwe voorbeelden ontstaan. Een
belangrijk uitgangspunt bij deze veranderingen is dat managers en
staf niet alleen de richting kunnen bepalen, zoals vaak nog het geval
is. Zij moeten juist een context creëren die betrokkenen in staat stelt
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zelf richting te bepalen. Het gaat dan om participatie en diversiteit:
veel vaker en actiever bewoners, naasten en medewerkers en anderen
betrekken bij vraagstukken rondom welzijn en zorg. Dus veel dialoog,
zodat je met elkaar ook betekenis kan geven aan alle veranderingen in de
verpleeghuiszorg.
Surplus gaat hier op twee manieren mee aan de slag: vanuit de interne
context en vanuit de externe. Intern zijn veel regels door onszelf bedacht,
waardoor handelingsruimte van medewerkers is ingeperkt. Dus moeten
we ook zelf die ruimte weer vergroten. Bijvoorbeeld door regels die we
bedacht hebben onder de loep te nemen vanuit het perspectief van de
bewoner en waar nodig en mogelijk aan te passen of af te schaffen.
Ook gaan we na: wat hebben externe partijen voor een rol in de
regeldrang, en wat kunnen we daar samen aan verbeteren? Zorgkantoor
CZ is hier bijvoorbeeld actief bij betrokken. Met hen zijn we in gesprek om
te bekijken welke administratieve en ondersteunende processen rondom
de Wlz verbeterd en vergemakkelijkt kunnen worden.
Hoe wordt aangesloten bij wat voor bewoners, naasten en
medewerkers van waarde is?
Op basis van de genoemde dialoog hebben we een ‘lens’ ontwikkeld: “Zie
Mij”. Als hartenkreet van mensen die ondersteuning nodig hebben. En van
medewerkers; hen, elkaar, zien betekent: ruimte geven. Deze lens vormt
het referentiekader waaraan alles wat we doen getoetst kan worden. Het
moet richting helpen geven aan onze dagelijkse handelingspraktijk; op
alle niveaus in de organisatie.
Voorbeeld?
We zijn hebben met een (pilot)afdeling de rapportage onder de loep
genomen. Veel van wat beschreven wordt blijkt geen meerwaarde te
hebben voor bewoners of hun naasten. Zoals ‘Mevrouw is verzorgd’,
Met het team is beschreven wat bewoners en hun naasten mogen
verwachten van de zorg op de afdeling. Dat noemen we Onze standaard.
Uitgangspunt: rapporteren over deze onderwerpen is niet meer nodig. De
tijdwinst wordt benut voor aandacht voor bewoners.
Uitdaging!
Om tot Onze standaard te komen hebben we twee inspirerende sessies
met medewerkers gehad. Helaas bleek het toen niet mogelijk daar
bewoners en naasten bij te betrekken. Terwijl hun inzichten cruciaal zijn.
Hoe kunnen we hen beter betrekken of verleiden?
Meer uitgebreide omschrijving op: http://bit.ly/2wSTHak
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Markttafel Sensire (Kern)

“Van gesloten verpleeghuis van Sensire naar huis van de bewoner én
Vorden”
Hoe actief met Radicale vernieuwing?
Binnen de Lindenhof, het huis van de bewoner, wordt er gestreefd
naar een verbeterde beleving van het leven en wonen op de Lindenhof
door bewoners en hun naasten. Waarbij de relatie tussen burgers met
dementie, hun sociale netwerk en de lokale samenleving zoveel mogelijk
kan blijven bestaan. Bestaande huidige regels (BOPZ en andere kaders)
dragen niet bij aan de relatie tussen De Lindenhof en Vorden en daar zal
dus naar gekeken gaan worden. De vragen die leven zijn: 1) Hoe kan de
bewoner deel blijven uitmaken van zijn eigen netwerk? 2) Hoe kan de
bewoner zijn eigen, voor hem belangrijke, activiteiten in de samenleving
daar waar mogelijk behouden? 3) Hoe kan de Lindenhof van waarde zijn
voor de verenigingen, scholen, ondernemers, kerken, hulporganisaties
en anderen? En ook omgekeerd wat kunnen zij voor de Lindenhof
betekenen? 4) Welke rol van de familie is hierin belangrijk, wat kunnen zij
doen? Hoe ga je daarover de dialoog aan?
Waarom op deze manier vernieuwen?
De vernieuwing vindt plaats door de dialoog (o.a. d.m.v.
spiegelgesprekken) aan te gaan op verschillende plekken met
verschillende mensen: bewoners, familie, medewerkers, vrijwilligers,
verenigingen, ondernemers, hulporganisaties en anderen. Met steeds
als hoofdthema: wat vindt u belangrijk om u gelukkig te voelen in uw
huis? Wat is daarvoor nodig? Wat zou jij belangrijk vinden voor jezelf/
partner mocht jij in de toekomst in de Lindenhof komen wonen? Waar
liggen aangrijpingspunten om met elkaar samenwerking te vinden om de
Lindenhof een open instelling te laten zijn voor kwetsbare ouderen. Het is
een organische verandering waarin je steeds de dialoog aangaat en vanuit
dat punt plannen maakt, evalueert en bijstelt. Op deze manier wordt er
dus steeds aangesloten bij wat voor bewoners, naasten en medewerkers
van waarde is. Op deze manier hopen wij dat de Lindenhof het huis wordt
van de bewoners en familie en dat medewerkers weer het gevoel krijgen
dat zij bijdragen aan het welzijn van de bewoners.
Voorbeelden?
Meneer Pieters woont in een appartement aan de overkant van de
Lindenhof en eet elke avond mee. / Echtgenote van een bewoner
kweekt in zijn kas thuis groente en poot deze dan in de moestuin van
de Lindenhof zodat bewoners hiervan kunnen eten. / Voordat iemand
naar de Lindenhof verhuist gaat de contactverzorgende op huisbezoek. /
Stichting Dorpsbelang Vorden is heel enthousiast. / De was gaat elke dag
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naar een centrale plek maar sinds kort hangt er af en toe weer was aan de
waslijn bij de Lindenhof. Bewoners helpen met de was en het opvouwen.
En wat zo leuk is: door het gebruik van facebook zien andere afdelingen
dit van elkaar, op meerdere plekken zijn droogmolens aangeschaft!
Uitdagingen!
De grootste: hoe kunnen wij familie en medewerkers meekrijgen in deze
nieuwe gedachtegang? Het gevoel van verantwoordelijkheid, veiligheid,
geen risico’s nemen is groot; hoe kan er een ander gevoel ontstaan? En hoe
kunnen wij de dialoog tussen familie en medewerkers het beste op gang
krijgen? Kleinere uitdagingen: vervoer, als bewoners met een aantal naar
de kroeg willen, als bewoners boodschappen gaan doen, hoe regel je dan
het vervoer en de begeleiding? Hoe betrek je hierbij familie, vrijwilligers
en burgers?
Meer uitgebreide omschrijving op:
http://bit.ly/2xxUJ8Z 	 
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Markttafel Tangenborgh

‘Bewoners en familie structureel betrekken’
Hoe en waarom actief met Radicale vernieuwing?
We willen bewoners en familie structureel betrekken bij wonen,
welzijn en zorg. We zijn gestart met familiegesprekken en aansluiten
van familie bij het MDO. Tevens willen we familie en bewoners aan de
voorkant betrekken, dus ook bij nieuwe ontwikkelingen etc. wordt CR
en familie uitgenodigd. Waarom zo? Omdat dit de wens was van CR en
medewerkers.
Hoe wordt aangesloten bij wat voor bewoners, naasten en
medewerkers van waarde is?
Door het Zorgplan samen in te vullen en te evalueren, en familie een stem
te geven in ontwikkelingen.
Voorbeelden? Familiegesprek en het MDO en het starten met familienet
en Caren zorgt ( familieportaal ECD).
Uitdagingen! Niet iedere medewerker heeft de behoefte te veranderen
en niet alle familieleden zijn te motiveren. Daarnaast zijn er wettelijke
beperkingen of althans worden die gevoeld.
Op zoek naar: Hoe zorgen we ervoor dat wonen, welzijn en zorg vorm
gegeven wordt door familie, zodanig dat we daar als zorg bij kunnen
aansluiten ipv. wij bepalen en bewoner/familie volgt.
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Markttafel Topaz (Kern)

Alles bij laten dragen aan wat ertoe doet voor bewoners, familie,
medewerkers
Hoe actief met Radicale vernieuwing?
We kijken kritisch naar wat we doen, hoe we het doen en vooral: waarom
we het op deze manier doen. Zo zorgen we ervoor dat we de goede dingen
doen om de goede redenen, waarbij het steeds draait om: wat doet ertoe
voor de bewoners, familie en medewerkers. Alles daar omheen dient hier
aan bij te dragen.
Waarom op deze manier vernieuwen?
Het gaat hierbij om het creëren van een dynamiek van waaruit het
vanzelfsprekend is om in gesprek te zijn over wat op dit moment voor
deze persoon of deze situatie van belang is. Dit vraagt om reflectie,
openheid, dialoog en eigenaarschap op de plek waar het gebeurt.
Kernelementen van onze veranderaanpak zijn: 1) Bottum-up benadering;
2) Stap voor stap benadering; 3) Alle betrokkenen bij een vraagstuk
worden betrokken; 4) Dialoog; 5) Starten op pilotlocatie, leerervaringen
delen met andere locaties maar niet door uit te rollen: elke locatie moet
zijn eigen ontwikkeling doormaken.
Hoe wordt aangesloten bij wat voor bewoners, naasten en
medewerkers van waarde is?
In deze fase halen we vooral op wat van waarde is voor de bewoners,
familieleden en medewerkers, door: A) onderzoek naar de onderlinge
relaties tussen bewoners, familieleden en verzorging (beschikbaar bij
de markttafel). Afdelingen in Topaz Munnekeweij zijn geobserveerd en
zorgmedewerkers, bewoners en familieleden geïnterviewd. B) In gesprek
te gaan met cliënten, hun mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers
rondom inzichten die we opdoen (the whole system in the room). C)
Coachen van medewerkers op de werkvloer.
Voorbeeld?
Samen met een bewoner, dochters, verzorgende, verpleegkundige,
zorgadviseur en teamcoach hebben we het verhuisproces van thuis naar
Topaz Munnekeweij op een rij gezet. Alle stappen, vanaf het besef dat
het thuis niet meer gaat, tot en met ‘moeder heeft haar draai gevonden’.
Ieder heeft vanuit zijn of haar eigen perspectief verteld wat hem of haar
tijdens dit proces geraakt heeft. In positieve en negatieve zin. Met name
dit laatste geeft aanknopingspunten ter verbetering. Zo’n ingrijpende
gebeurtenis willen we natuurlijk zo goed mogelijk laten verlopen voor de
bewoners en de familie.
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Uitdagingen!
Eerst lukte het niet op verzoek van bewoners elke avond een gezamenlijke
maaltijd te organiseren - door wisselende bezetting. Eén medewerker
kreeg het voor elkaar: onrust binnen het team. “Waarom doet zij het
wel, wat als ik het niet red en de bewoner verwacht het?” Medewerkers
bespraken open met elkaar waar ze tegenaan liepen, bang voor waren.
Wat ze nodig hadden om deze afspraak altijd door te laten gaan. Ze
gaven elkaar tips en stelden de vraag “doen we de juiste dingen en doen
we ze goed?” Gezamenlijk hebben zij besloten om het voor de bewoners
dagelijks te organiseren, wat nu ook lukt.
Op zoek naar iets dat bij kan dragen aan Radicale vernieuwing?
Hoe maken andere organisaties medewerkers (ivm. krappe bezetting) vrij
om actief mee te doen?
Voorbeelden van een opzet van een cliëntdossier nieuwe stijl
vanuit radicale vernieuwing?
Meer uitgebreide omschrijving op: http://bit.ly/2vsKLrT
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Markttafel Van Neynsel

‘Vraag 5 keer waarom iets gedaan wordt en van wie het moet’
Hoe en waarom actief met Radicale vernieuwing?
We hebben een werkgroep geformeerd bestaande uit leden CCR,
teamcoaches, medewerkers en projectleider. Een stuurgroep denkt mee
en keurt de voorgestelde vernieuwingen goed.
We zijn gestart met teambijeenkomsten waarin we opgehaald hebben
waar medewerkers graag zouden veranderen / vernieuwen. Ook hebben
we geprobeerd een familiebijeenkomst te organiseren om met hen te
verkennen waar familie van de cliënten met dementie graag de zorg
anders zouden willen, maar daar was weinig belasting voor. In de
werkgroep zijn de drie meest genoemde topics benoemd en hiermee
zijn we aan de gang gegaan: wat moet er dan anders? Wie is daar bij
betrokken, wat betekent dit voor diverse medewerkers etc. We staan nu
op het punt om ook echt te gaan experimenteren met een andere manier
van inhuizing van nieuwe bewoners. Ook de bestelprocedures voor
diverse materialen zijn verkent en worden binnenkort vernieuwd zodat
zorgmedewerkers minder tijd kwijt zijn aan het bestellen van van alles
en nog wat. De manier waarop wij veranderen is vooral: vraag vijf keer
waarom iets gedaan wordt en van wie het “moet”. Check bij de bewoner
of zijn familie hoe zij willen dat zaken gebeuren. We werken zoveel
mogelijk met ‘Gezond Boerenverstand”
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Hoe wordt aangesloten bij wat voor bewoners, naasten en
medewerkers van waarde is?
Door telkens navraag te doen. De CCR wordt op de hoogte gehouden
van de onderwerpen en eventuele verandering. Doordat twee CCR
leden in de werkgroep zitten, wordt het clientenbelang min of meer
vertegenwoordigd. Ook zitten er twee medewerkers in de werkgroep. Zij
raadplegen hun collega’s regelmatig.
Uitdagingen!
Bijvoorbeeld dat voor bestellingen systemen anders ingericht moeten
worden. Omdat we met drie teams dit project doen kan er niet altijd
voldaan worden aan onze vraag van anders inrichten omdat dan direct
alle teams binnen de organisatie anders moet werken. Hierdoor moeten
we soms met een omweg “vernieuwen”. Vraagstuk: We hebben ook het
onderwerp scholing Voorbehouden en risicovolle handelingen verkend.
Vraagstuk daarbij is hoe inspectie aankijkt tegen het in principe niet
scholen van medewerkers tenzij de zorgvraag van de bewoner hier om
vraagt (dit betekent bijvoorbeeld dat om meerdere teams de VIG-ers niet
geschoold worden voor catheteriseren. Pas als er een bewoner komt die
gekatheteriseerd moet worden, worden de medewerkers hierop bevoegd
en bekwaam gemaakt). Vraagstuk dat ikzelf als projectleider heb is: Hoe
hou ik de vaart erin? Al snel worden we opgeslokt door alle dagdagelijkse
dingen.
Op zoek naar iets dat bij kan dragen aan Radicale vernieuwing?
Hoe krijg je familie enthousiast om mee te doen / te denken?
Betrokkenheid creëren?
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Markttafel Viattence

Meten kwaliteit van zorg via relatie en verbinding
Hoe actief met Radicale vernieuwing?
Viattence heeft een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem ontwikkeld met
hierin harde en zachte meetinstrumenten en met als kern Beelden van
Kwaliteit.
Waarom op deze manier vernieuwen?
Viattence wil met het meten van kwaliteit van zorg uitgaan van de relatie
en verbinding tussen de zorgprofessional en de cliënt. Observeren, met
elkaar het gesprek aangaan en reflecteren op eigen handelen zijn hiervoor
de beste basis. Viattence doet dit vanuit visie, lef en leiderschap.
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Hoe wordt aangesloten bij wat voor bewoners, naasten en
medewerkers van waarde is?
In gesprekken vragen wij bewoners, naasten, medewerkers en vrijwilligers
wat zij van onze kwaliteit vinden. We gebruiken hiervoor het ophalen
van waarderingen voor Zorgkaart Nederland en ook de NPS Score (Net
Promotor Score). Daarnaast maken we gebruik van observaties middels
Beelden van Kwaliteit en interne audits. Deze observaties worden
vervolgens besproken.
Voorbeelden?
Naast bovengenoemde voorbeelden maken we ook gebruik van
het vastleggen van het levensverhaal van de cliënt, voeren we met
medewerkers Het goede gesprek en Rode draad jaargesprekken. Dit
alles vanuit de 6 waarden van goede zorg die door medewerkers zijn
geformuleerd.
Uitdagingen!
Observanten moeten goed worden opgeleid om objectief te observeren,
dus zonder oordeel. Medewerkers vinden het in begin lastig elkaar
feedback te geven en feedback te ontvangen. Medewerkers vinden het
ook lastig aan cliënten en mantelzorgers te vragen hoe zij hun werk
waarderen.
Op zoek naar iets dat bij kan dragen aan Radicale vernieuwing?
1) W
 e willen graag de familie nog beter betrekken bij de zorg door hen het
levensverhaal van de cliënt zelf te laten optekenen. Welke organisatie
heeft hier ervaring mee en wil die ervaring met ons delen?
2) W
 e willen ons kwaliteitsmanagementsysteem met Beelden van
Kwaliteit graag delen met anderen, om hen te inspireren en van
wederzijdse ervaringen te leren. Bovendien zou je elkaars observanten
kunnen inzetten.
Voorbeeldmateriaal:
Viattence heeft een infographic van het kwaliteitsmanagementsysteem
dat zij graag met anderen wil delen. Te bekijken via de markttafel.
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Markttafel Volckaert

‘Cliënten en medewerkers moeten op alle niveaus invloed hebben’
Hoe en waarom actief met Radicale vernieuwing?
(Mede)zeggenschap: Volckaert zet sinds 2012 in op een verandering van
cultuur en organisatie waar de cliëntvraag leidend is en eigenaarschap
van de cliënt en de medewerker behouden blijft en wordt bevorderd.
Wanneer cliënten en medewerkers daadwerkelijk eigenaar zijn (van hun
eigen leven respectievelijk hun eigen werk) dan moeten zij op alle
niveaus kunnen meepraten en hun invloed hebben op de besluiten die bij
Volckaert worden genomen. Het managementteam is daarom sinds vorig
jaar uitgebreid met twee cliënten en twee medewerkers uit de directe
zorgverlening. Deze mensen zijn de “kwartiermakers” van Volckaert.
Cliënten zijn daarnaast te allen tijde aanwezig en worden betrokken bij
de gesprekken die professionals en naasten voeren over hun leven, zorg of
behandeling. En is er sprake van proactieve medezeggenschap van de
OR, CCR, VAR en (individuele) medewerkers.
Inzichten ICT-crisis ‘17: In januari werden we geconfronteerd met het
(langdurig) uitvallen van al onze netwerksystemen. Geen telefonie, geen
nood-oproepsysteem, geen mail, geen digitale dossiers, etc. Graag delen
we de ervaringen die we hebben opgedaan, hoe we deze crisis hebben
gemanaged en gebruikt om structureel anders te kijken, te communiceren
en werken. De cliënten hebben namelijk van de ICT-crisis geen enkele
hinder ondervonden.
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Markttafel Vrijwaard

Persoonsversterkend met cliënten omgaan
Hoe en waarom actief met Radicale vernieuwing?
1) K
 en je cliënt: bij in-take is er een formulier ontwikkelt waarop een
aantal vragen staan met als doel: het hebben van informatie over het
leven van de cliënt en over belangrijke personen, gebeurtenissen en
aspecten in diens leven om zodoende een persoonlijke relatie met de
cliënt op te kunnen bouwen en zorg daarbij aan te sluiten.
2) C
 liënten worden uitgenodigd bij een teamoverleg om zo interactie te
krijgen tussen cliënt en medewerker.
3) V
 oor onze cliënten realiseren wij persoonsgerichte zorg dmv de
methode van Kitwood.
4) C
 liënt en mantelzorgers zijn op de hoogte van de missie en visie van
Vrijwaard en de medewerkers zijn op de hoogte van de wensen van de
cliënt om zo eenheid te creëren rondom de zorg voor onze cliënten.
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Hoe wordt aangesloten bij wat voor bewoners, naasten en
medewerkers van waarde is?
Bij opname wordt er meteen in het kort een schets gemaakt van iemands
leven. Het werk, kinderen, huwelijk, gewoontes enz. dit wordt gedaan dmv.
een formulier (levensverhaal van de cliënt). Hierdoor krijg je al snel een
idee van iemands gewoontes en zorg je ervoor dat bij verhuizing deze zo
goed mogelijk wordt doorgezet waardoor het voor de cliënt minder stress
op kan leveren en de cliënt zich zo snel mogelijk thuis voelt. Daarnaast
houden wij intervisies, dit draagt bij aan optimale persoonsgerichte
behoeftes en benaderingen voor onze cliënten.
Voorbeelden?
Als een cliënt van uitslapen houdt komt deze cliënt niet boven op de
looplijst te staan. Van een echtpaar is mw gewend om in de ochtend
een ontbijtje klaar te maken voor haar man. Mw sliep altijd wat langer
dan haar man waardoor dit niet meer gebeurde. Mw wordt nu wakker
gemaakt voor het opstaan van haar man waardoor ze het ontbijtje
weer voor haar echtgenoot kan maken. Dit zorgt ervoor dat mw de dag
goed start. Een klein gebaar met positieve uitwerking. Ander voorbeeld:
cliënten worden uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten op de
buurtkamer waarin de keuze voor deelname vrijblijvend is. Er is een mw
die graag kookt maar alleen Bami of Nasi, dus wordt er niet gevraagd of zij
aardappelen wil schillen.
Uitdagingen!
Hoe bereik je alle medewerkers/vrijwilligers, hou je een ieder gemotiveerd.
En willen alle cliënten meedoen aan een overleg?
Op zoek naar iets dat bij kan dragen aan Radicale vernieuwing?
Zorgvrijwilligers; en mantelzorgers betrekken bij de zorg.
Voorbeeldmateriaal:
In-take formulier; model Kitwood en lijst met persoonsversterkende/
ondermijnende benaderingen.
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Markttafel Zinzia

Zien wij wel hoe mensen in elkaar zitten?
Hoe en waarom actief met Radicale vernieuwing?
Ons doel is (dit pad is Zinzia begin 2013 opgegaan), om die
omstandigheden te creëren waarbinnen de bewoner - en niet het systeemhet middelpunt van ons handelen is. Afgelopen jaren en nog steeds,
leerden en leren we dat kwaliteit meervoudig is en vele gezichten kent.
En juist daarom zetten we in op diversiteit. Niet eenvoudig, maar door te
kijken naar de boven- en onderstroom, naar eigenaarschap en talent,
naar LEAN en presentie leren we ons radicaal te verhouden tot de mens.
En hierover in gesprek te gaan, want in de relatie tussen bewoner –
professional en mantelzorger / vrijwilliger doet alles er toe.
Door de puzzelstukjes rond interactieve visievorming (leidraad PG), het
goede gesprek (UvH), inzicht in cliëntervaring, het Kwaliteitzelfportret en
de ontwikkeling van teams & management is onze aanpak in de transitie
voor radicale vernieuwing echt ‘anders’ geworden. Het brengt de ‘harde en
zachte’ inzichten uit afgelopen jaren voor ons bij elkaar.
Natuurlijk ‘dealen’ we ook met taaie vraagstukken rond medewerkers,
mantelzorg en vrijwilligers, daarin verschillen we niet van de sector. Ook
benieuwd naar de mix die Zinzia in radicale vernieuwing benut? Naar
onze focus, route en beren op de weg? Schuif dan aan en breng je eigen
inzichten in. We zien en horen je graag!
Voorbeelden?
De radicale vernieuwing wordt ook zichtbaar in de film die Zinzia heeft
gemaakt van een aantal momenten uit de dagelijkse praktijk. Met als
titel ‘Zien wij wel hoe mensen in elkaar zitten’? Onder dit motto werken
wij aan goede en liefdevolle zorg; bewoner, mantelzorg, medewerker
en vrijwilliger. Niet iedereen is gelijk, maar we zijn wel gelijkwaardig in
onze bijdrage aan goede en liefdevolle zorg voor kwetsbare
ouderen.
Film: https://youtu.be/LTs-Iw8RhIE
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Markttafel Woonzorggroep Samen

Organiseren wat de cliënt qua wonen en welzijn ten goede komt
Hoe actief met Radicale vernieuwing?
De 2e verkenning was met ongeveer 65 deelnemers een groot succes.
Mede ook omdat er vanuit verschillende invalshoeken is meegedacht
(gemeente, zorgkantoor, maatschappij, familie, mantelzorg). Alle
ideeën hebben we onderverdeeld in 3 categorieën. ‘Laaghangend fruit’,
‘Bestaande projecten’ en ‘Complexere projecten’. We organiseren nu
waar we de aankomende maanden mee aan de slag gaan, en wie hier
verantwoordelijk voor wordt. In overleg met de CCR, vanuit hun rol als
vertegenwoordiging van de cliënt en met de RvB voor draagvlak in de
organisatie. Onze teamleiders van de pilotlocaties zijn al de afgelopen
maanden al concreet aan de slag gegaan met praktische vernieuwingen
die de cliënt ten goede komen.
Waarom op deze manier vernieuwen?
We proberen binnen woonzorggroep Samen vooral uit te gaan van de
gedachte dat de cliënt op de eerste plaats en de medewerkers van de
‘’voorste linie’’ op de tweede plaats bepalend zijn in de manier waarop wij
zorg en welzijn aanbieden. We zijn hier soms te ver van af geraakt door
regels, processen en systemen. We willen hierin echt terug naar wat de
cliënt qua wonen en welzijn ten goede komt, en wat past binnen de visie
dat KSW uit gaat van het principe: wonen zoals u dat thuis gewend was op
het gebied van zorg-, welzijn- en leefgewoonten.
Hoe wordt aangesloten bij wat voor bewoners, naasten en
medewerkers van waarde is?
1) Levensboek als basis voor zorg-, leef- en welzijnsgewoonten van de cliënt;
2) Familieavonden gericht op inspraak en betrokkenheid van familie;
3) R
 adicale vernieuwing met brede inspraak vanuit familie, vrijwilligers en
mantelzorgers in workshops, als ook periodiek over RVV met CCR;
4) U
 itwisselingsprogramma om binnen de organisatie te leren van elkaars
‘’best practices’’.
Voorbeelden?
Zelf boodschappen doen met cliënten en vervolgens ook gezamenlijk
koken / Cliënt bepaalt wat hij/zij graag schoongemaakt wil hebben in
kamer KSW i.p.v. dat medewerker Schoonmaak & Hygiëne standaard
lijstje afwerkt en bij iedereen hetzelfde doet / MDO aan het einde van de
dag/avonduren: familie in staat te stellen aanwezig te zijn / Maatschappij
betrekken bij pilotlocaties om leefwereld van de cliënten te vergroten
/ Opnameproces anders organiseren met intake in thuissituatie indien
mogelijk, gestructureerde nazorg na intake en vergroten van familieparticipatie.
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Uitdagingen!
Vrijheid versus veiligheid: vooral behoefte aan duidelijkheid over welke
vrijheden er zijn, zodat medewerkers ook ‘’los durven laten’’. Een ander
dilemma ligt in het spanningsveld tussen wat het beste is voor de cliënt en
het financiële aspect vanuit organisatie-oogpunt.
Op zoek naar iets dat bij kan dragen aan Radicale vernieuwing?
Met name behoefte aan ‘’best practices’’ van andere organisaties en dan
vooral op het gebied van niet complexe projecten. Dus veranderingen en/
of verbetering die snel te realiseren en in te voeren zijn.
Meer uitgebreide omschrijving op:
http://bit.ly/2iIstx1 	 
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Markttafel Zonnehuisgroep Amstelland

‘Wat wil iemand buiten het standaard activiteitenaanbod?’
Hoe en waarom actief met Radicale vernieuwing?
We kijken in een vroeg stadium naar de wensen van cliënten en voeren
deze als het even kan uit. Dit is extra uitdagend op een afdeling waar
mensen met dementie wonen. Dit vraagt om uitstekende communicatie
met familie en met cliënten. Met deze laatste groep op alle soorten
manieren: verbaal en non-verbaal. Onze ‘Leven zoals je Wilt’ werkwijze:
	Een vragenlijst met iemand doornemen als diegene nog thuis
woont om zonder kader uit te kunnen spreken hoe iemand wil
leven in het verpleeghuis (de vragenlijst is beschikbaar bij de
markttafel). Dit gebeurt ook regelmatig met een naaste;
	Op basis van de ingevulde vragenlijst als iemand bij ons woont
het gesprek verder aangaan over wat iemand wil buiten ‘’het
standaard aanbod aan activiteiten’’;
Dit levert niet zelden wensen op die we proberen te vervullen;
	De wensen leggen we vast in een schema, dat we in de
projectgroep bijhouden, monitoren en aanpassen (in de
projectgroep zit de activiteitenbegeleiding, de zorg in alle niveaus,
een klantadviseur, een casemanager, een psycholoog en ik als
projectleider).

•
•
•
•

Hoe wordt aangesloten bij wat voor bewoners, naasten en
medewerkers van waarde is?
Zie bovenstaande, en momenteel proberen we bijvoorbeeld ook wensen
omtrent activiteiten ook meer te koppelen aan een verenigingsleven dat
per januari gaat lopen. Hierbij betalen bewoners voor een vereniging die
op maat is samengesteld (wandelclub, muziekvereniging, nieuwsclub,
klaverjasclub etc.).
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Voorbeelden?
Denk aan zwemmen, badderen, terug elke zondag naar de eigen
kerk, de hele dag in bed liggen, bewoners die samen naar buiten gaan
ondanks dementie, buiten voetballen i.p.v. binnen, etc. Via het centrale
aanmeldpunt van Leven zoals je Wilt hebben wij inmiddels zes cliënten
die bij ons wonen en nog naar hun oude dagbesteding respectievelijk
zorgboerderij gaan. Dit kon eerder niet gefinancierd worden, nu vanuit
het project gelukkig wel. Dit maakt mensen ontzettend blij en gelukkig.
Uitdaging!
Bij ons is het risico dat het project teveel blijft hangen bij de projectgroep,
en minder breed gedragen wordt door het hele team en over alle
disciplines. Ik verwacht van de tweede verkenning van Radicale
Vernieuwing dat we in een nog breder gezelschap de discussie kunnen
voeren over Leven zoals je Wilt, ook samen met de huishouding, de
behandelaars, de familie etc.
Op zoek naar iets dat bij kan dragen aan Radicale vernieuwing?
Hoe betrek je iedereen, in alle lagen van de organisatie? Hoe zorg je dat
medewerkers niet vinden dat ze al vernieuwend genoeg zijn, maar altijd
ruimte zien om door te groeien?
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Markttafel Zorgpartners Midden-Holland Savelberg
Slimmer werken voor meer tijd bewoners

Hoe actief met Radicale vernieuwing?
Voor de markttafel heeft Savelberg, Zorgpartners Midden-Holland, twee
onderdelen om te delen:
1.	De Cliëntenraad van Savelberg speelt in de beweging een belangrijke
rol en wilde de communicatie met de achterban versterken.
Hiertoe heeft de Cliëntenraad op 20 april 2017 officieel het eerste
Cliëntenraad-publicatiebord onthult.
Door gebruik te maken van publicatieborden op alle afdelingen houdt
de Cliëntenraad haar achterban voortdurend op de hoogte van de
ontwikkelingen.
2.	Digitalisering brengt ons “dichter” bij de bewoner, voorbeelden die we
“mee zullen nemen”;
	Inzet domotica > slimme technologie brengen bewoners vrijheid
en privacy
	Digitale inzage in zorgdossier (cliëntportaal) > continue
informatiemogelijkheid voor cliënt en familie.
	Digitaal werken door inzet Computer On Wheels (COW’s) >
slimmer werken leidt tot meer tijd voor de bewoners.

•
•
•
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Uitdagingen!
Dilemma bij punt 1: om dicht bij de bewoner te blijven is er behoefte
om een familieraad op elke afdeling te organiseren die een link heeft met
de Cliëntenraad. De input van de familieraad kan door de Cliëntenraad
meegenomen worden in de meer overstijgende (beleidsmatige)
onderdelen in de organisatie. Dit vraagt een grote investering van de
Cliëntenraad die al heel veel doet. Daarnaast is een dilemma om de
betrokkenheid van familie te realiseren in elke afdelingsfamilieraad.
Wellicht kunnen andere organisaties ons bij de markthal voeden met
ideeën hieromtrent?
Dilemma bij punt 2: voor veel organisaties zijn de investeringskosten om
digitalisering tot stand te brengen een belemmering. Zorgpartners heeft
dit overwonnen door lef te hebben, gewoon doen!! En de investeringen
in de voorbereiding uit te werken in een business case waarbij het
terugverdienelement terug te zien is vaak op kwaliteit en soms (ook) in
financieel opzicht.
Voorbeeldmateriaal: Filmpje en diverse andere materialen.

De Riethorst Stromenland
Helaas verhinderd op 11/9

Hoe en waarom actief met Radicale vernieuwing?
De Riethorst Stromenland vindt dat de relatie tussen klanten, naasten
en medewerkers centraal staat. We gaan van regels naar relaties; naar
minder bureaucratie zodat er meer tijd overblijft voor de klant. We zijn in
februari 2017 gestart met de voorbereidingen voor een pilot op locatie De
Riethorst/Buurstede. Radicale vernieuwing ondersteunt ons bij dit traject.
Op Buurstede zijn per afdeling aandachtsvelders radicale vernieuwing
verpleeghuiszorg aangesteld. Uit de twee verkenningen Radicaal nieuw
organiseren zijn drie thema’s gekomen waar de Riethorst aan werkt:
Ken je klant:
-	In de nieuwe koers van DRS staat het kennen van je klant voorop.
Op de pilotlocatie is dit thema een belangrijk onderwerp in de
jaargesprekken.
-	De implementatie van zorgplan 2.0 is in volle gang. Vooraf en tijdens
het verblijf is veel aandacht voor het leren kennen van de klant en
zijn levensverhaal. Op Buurstede zijn medewerkers geschoold in
het voeren van het gesprek hierover met de klant en zijn naaste. Het
zorgplan werkt hierbij ondersteunend. In november 2017 evalueren
we de pilot tbv DRS-brede implementatie.
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-	Per 1 oktober 2017 wordt de omslag gemaakt naar
contactverzorgenden. Dat houdt in dat een contactverzorgende
minder klanten onder zijn of haar hoede heeft dan de huidige EVV’er
en er meer tijd is voor contact met de klant en zijn naaste.
-	Ook is sinds dit jaar de dagregisseur actief. Ook hiermee creëren we
meer tijd en aandacht voor de klant.
Ontbureaucratisering:
-	De Kafkaknop is per 1 augustus gestart als pilot op de locatie
Buurstede, bij de dagbesteding en de wijkverpleging. Het is een
digitale knop waar bureaucratische regels/procedures gemeld kunnen
worden. Deze komt terecht bij de werkgroep kwaliteitsbewustzijn. De
vragen die gesteld worden: waarom doen we dit, is het in belang van
de klant, kan het anders, is het nodig. Streven is om de knop eind dit
jaar voor de hele organisatie in te voeren. De Kafkaknop is een middel
waarmee medewerkers binnen De Riethorst Stromenland aan de bel
kunnen trekken als zaken volgens hen echt wel anders kunnen.
-	Er is een werkgroep die zich buigt over de nieuwe (en minder regels)
ihkv HACCP. Een pilot op 1 locatie is in voorbereiding. De DRS-brede
implementatie volgt begin 2018.
Mantelzorgparticipatie
- Organiseren van een symposium mantelzorg op 7 november 2017.
- Familienet is in gebruik op enkele locaties.
- Mantelzorgers hebben een duidelijke plek in het zorgplan 2.0.
-	De implementatie van het onlangs vastgestelde mantelzorgbeleid is in
gang gezet. Het opzetten van een mantelzorgraad volgt in 2018.
Contactpersoon
Suzan van Liempd: S.vanLiempd@drsn.nl
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Aanmelden, kan nog net!

Er is plek voor maximaal acht deelnemers uit iedere organisatie. De
projectleider/coördinator is gevraagd om te organiseren wie meedoen.
Klik hier om je aan te melden.

Netwerkapp - vanaf nu weer te gebruiken!

Via de app kun je behalve het programma ook zien wie er naar de bijeenkomst
gaat en op de dag zelf aanwezig is. Met succes getest tijdens de vorige
bijeenkomst! Er werd live gechat, vragen werden snel beantwoord en afspraken
gemaakt om tijdens de landelijke inspiratiebijeenkomst iemand te ontmoeten.
Via een oproep werd iemand zelfs geholpen aan een onderzoeksplek bij een van
de deelnemers.
Meer mensen willen gebruik maken van de app, dus om zoveel mogelijk mensen
te kunnen bereiken via de app, hierbij een oproep om deze te downloaden.
Vanaf vandaag kun je de app alweer gebruiken! Klik hier voor meer
mogelijkheden van de app.

Platform www.radicalevernieuwing.nl

Ook graag ná 11/9 makkelijk vindbaar zijn voor andere deelnemers in de
beweging? Contact leggen, en ook meer over jezelf kunnen vertellen? Of over je
ervaringen met vernieuwen schrijven? Dat kan door eenvoudig een (gratis) profiel
te maken op www.radicalevernieuwing.nl
Des te meer mensen dit doen, des te interessanter deze vind- en verbindplek wordt.

Locatie

Spant!
Dr. A. Kuyperlaan 3 - 1402 SB BUSSUM
Spant! ligt in het hart van Nederland, middenin het Gooi. De locatie is makkelijk
bereikbaar met de auto, en ligt vlakbij de uitvalswegen naar de A1 en A27.
Rondom Spant! is ruimschoots gratis parkeergelegenheid aanwezig, en er is plek
genoeg om fietsen te plaatsen. Daarnaast is Spant! goed bereikbaar met de trein,
met het treinstation op loopafstand.
Klik hier voor de routebeschrijving naar Spant!

Contact: radicalevernieuwing@loc.nl / 030 207 4067

www.radicalevernieuwing.nl

#radicalevernieuwing

