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Wilma de Jong
Gelijkwaardig samenwerken
tegen tekorten
Inmiddels heeft bijna elke zorgorganisatie aan den lijve
ondervonden dat het personeelstekort nijpend is. Dat
wat we al lang hadden zien aankomen, is werkelijkheid
geworden. Dat wat we al lang hadden moeten doen,
wordt nu alom gepredikt en nagestreefd. Meer mensen
opleiden, onderzoeken wat voor mensen belangrijk is
om te gaan werken in de zorg: een vast contract, een
volledig dienstverband, een fijn werkklimaat enzovoort.
Ook moeten we meer samen gaan werken. De intentieverklaring bij Zonder Zorg 2020 is inmiddels door ongeveer 90 organisaties ondertekend. En nu moeten we het
waar gaan maken. Ik ben benieuwd.
In de artikelen in InVorm worden ook enkele meningen
verwoord die bij mij een frons oproepen. Wordt dit wel
écht samenwerken? Peter Langenbach stelt dat “de crux
is dat er meer regionale samenwerking komt”, waarbij
ziekenhuizen een centrale en sturende rol spelen. Voor
mijn gevoel niet dé houding om een samenwerking mee
te beginnen. Timo Schrama heeft een andere oplossing:
voor een goede afstemming moet er een regionale coördinator komen. Nóg een partij aan tafel met een agenda,
vragen en bestuurlijke drukte.
Ik ben er trouwens wél van overtuigd dat regionale
samenwerking absoluut noodzakelijk is. Samenwerken
houdt volgens mij in dat je vanuit een gelijkwaardige
houding samen kijkt wie, in het gezamenlijk belang, het
beste welke rol kan spelen om dit gigantische probleem
op te lossen. We zullen ons allemaal in moeten zetten
en waar nodig ons eigen belang een keer opzij moeten
schuiven. De tijd zal leren of ons dit lukt.
Wilma de Jong
voorzitter raad van toezicht Transvorm

InVorm | september 2017

3

INSTROOM OPLEIDINGEN

Hilde Meijs, directeur Summa Zorg

“Ik heb er alle vertrouwen
in dat we ‘code rood’ om
kunnen buigen”
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Instroom op de arbeidsmarkt vanuit opleidingen
Zorg en Welzijn
Twee keer per jaar publiceert Transvorm regionale
arbeidsmarktrapportages. De laatste factsheet van
april 2017, Personeelstekorten in Zorg en Welzijn,
laat zien dat de instroom op de arbeidsmarkt vanuit
opleidingen Zorg en Welzijn onvoldoende is om aan
de vraag naar personeel te voldoen.
InVorm ging hierover in gesprek met
Hilde Meijs, directeur Summa Zorg
in Eindhoven en Joost de Jongh, directeur Kellebeek College in Roosendaal. Wat zijn hun ervaringen, hoe
kijken zij naar de toekomst en waar
zitten verschillen tussen de regio’s?

Hilde Meijs:
Zorg en Welzijn is en blijft volop in
beweging. Wat betekent dat voor
uw onderwijsinstelling?
“Als onderwijsinstelling moeten we, meer
nog dan zorgorganisaties, continu vooruitkijken. Studenten doen immers drie
tot vier jaar over een opleiding. We leiden
hen op voor beroepen van de toekomst.
Voortdurend kijken en luisteren we naar
wat de maatschappij en zorgorganisaties
nodig hebben en daar spelen we op verschillende manieren op in. Bijvoorbeeld
door onze opleidingen eigentijdser te
maken, door veel flexibiliteit in instroommomenten te bieden, door studenten
te scholen in zogenaamde ‘21e eeuwse
vaardigheden’ en door de combinatie van
zorg en welzijn binnen onze opleidingen.
De wereld verandert, we kunnen niet
anders dan mee veranderen”.

Welke ontwikkelingen zijn zichtbaar binnen de opleidingen en hoe
verander(d)en deze de afgelopen en
komende jaren?
“Technologie kan ondersteunend zijn aan
de zorg. Binnen onze opleidingen benutten we de kansen van ict, zoals eHealth
toepassingen, domotica en virtual reality.
Jongeren van nu groeien daarmee op en
kunnen ervaren medewerkers daarbij
helpen. Leren van en met elkaar dus,
want de jongere garde brengt ook kennis
mee. Daarnaast verandert het beroep van
verpleegkundige en verzorgende. Studenten van nu krijgen een andere rol doordat
er meer hulpverleners actief zijn rondom
een cliënt. Dat vraagt van studenten dat
zij van meer markten thuis moeten zijn
dan alleen zorg bieden. Coördineren, het
bieden van ict-ondersteuning, afstemmen met mantelzorgers en de combinatie van zorg en welzijn zijn daar voorbeelden van. Het Summa College heeft zelfs
een nieuw beroep ontwikkeld: de ‘langer
thuis ondersteuner’ ”.

Wat houdt dit in?
“De vraag naar niveau 2 medewerkers
nam de afgelopen jaren flink af, maar
studenten meldden zich wel aan bij

ons. Tegelijkertijd blijven cliënten langer
thuis wonen en hebben ze vaak praktische hulpvragen. De studenten die we
opleiden als ‘langer thuis ondersteuner’
kunnen een breed palet aan diensten
aanbieden: ze vervangen een lampje, helpen met de iPad en maken een
praatje. Ze kunnen heel gericht ingaan
op de vraag van de cliënt. Mantelzorgers
worden zo ontlast, cliënten kunnen
langer thuis blijven wonen en studenten
kunnen toch aan de slag. Staatssecretaris
Van Rijn heeft het concept zelfs omarmd.
Inmiddels komen 230 studenten van het
Summa College wekelijks bij mensen
thuis en werken we samen met 44 bedrijven, gemeenten en onderwijsinstellingen
onder de naam ‘Samen Slim Zorgen
Thuis’. Daar hangt ook een practoraat
aan vast: een platform dat zich richt op
praktische innovatie en kennisuitwisseling. Een punt van aandacht is de begeleiding van de studenten in de thuissituatie.
Daar zoeken we met elkaar praktische
oplossingen voor”.

Zijn er meer voorbeelden van succesvolle initiatieven?
“We werken vaak projectmatig en
praktijkgericht, want dat biedt de kans
om te experimenteren en sneller te
vernieuwen. ‘Samen aan Zet’ is daar een
voorbeeld van. Het is een initiatief van
zorgorganisaties die met ons als onderwijsinstelling delen wat zij belangrijk
vinden. Zo kunnen we optimaal en veel
sneller inspelen op de behoeften van de
sector. De eerder genoemde flexibele
instroom en dubbele diplomering, voor
zowel zorg als welzijn, vloeien hieruit
voort. Transvorm is een belangrijke partner in ‘Samen aan Zet’. Dat bundelen van
krachten zie ik echt als noodzaak”.
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De instroom op de arbeidsmarkt
vanuit opleidingen Zorg en Welzijn
neemt af. Hoe is dat bij jullie?

Wat ziet u als oplossingen om
beter aan de vraag naar personeel
te kunnen voldoen?

“Wij hebben juist te maken met groei: dit
jaar starten zo’n 125 studenten meer met
een zorgopleiding dan in 2016. Waar dat
aan ligt? Enerzijds zal het signaal vanuit
zorgorganisaties dat er voldoende werk
is meespelen. Anderzijds merk ik dat
jongeren betekenisvol werk willen doen
en dat is in deze sector bij uitstek het
geval. Het Summa College moet momenteel zelfs studenten afwijzen omdat we
stageplekken tekort komen, vooral voor
verpleegkundigen en doktersassistenten.
In verhouding doet onze regio het erg
goed en slaan organisaties de handen
ineen om stageplekken aan te bieden,
maar ook hier zijn tekorten, met name
bij ziekenhuizen en huisartsenpraktijken.
Dit is wel een signaal dat we blijven
afgeven”.

“Meer stageplekken creëren is het
belangrijkste. In veel ziekenhuizen is
er vraag naar studenten HBO Verpleegkunde en nauwelijks naar MBOstudenten. Toch vind ik het belangrijk
dat MBO-verpleegkundigen een deel van
hun stage in het ziekenhuis doorlopen.
Daarnaast is er veel bezuinigd op ondersteuning in de zorg, waardoor zorgorganisaties veel minder ruimte hebben om
begeleiding te bieden aan studenten. We
dienen met elkaar te zoeken naar nieuwe
oplossingen en modellen om de begeleiding van studenten aan te passen aan
de veranderende omstandigheden.
Studenten kunnen bijvoorbeeld veel
leren van elkaar op een stageplek, als
ze meer regie krijgen over hun eigen
ontwikkelingsproces. Het creëren van
leerafdelingen of zorginnovatiecentra
- waar studenten de afdeling runnen
terwijl ze begeleid worden door vaste
medewerkers - is al langer een goed
werkend, maar nog weinig toegepast,
model. Kortom: met elkaar, ook samen
met Fontys Hogescholen, gaan
we op zoek naar nieuwe structuren
en andere modellen. Er zijn genoeg
mogelijkheden”.

Hoe werven jullie nieuwe studenten?
“We werken veel met beeldmateriaal,
vooral filmpjes. We bezoeken VMBOscholen waar onze studenten hun verhaal en ervaringen vertellen. Dat werkt.
Jongeren leren van jongeren”.

Joost de Jongh:
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imagoverbetering staat dan ook continu
op de agenda”.

De sector Zorg en Welzijn is en blijft
volop in beweging. Wat betekent dat
voor uw onderwijsinstelling?

Heeft dit gevolgen voor de instroom
bij opleidingen Zorg en Welzijn?

“De zorgsector is vrij radicaal in acteren
op ontwikkelingen, dat zorgt voor pieken
en dalen. Wij als onderwijsinstelling
moeten echter eerder handelen, onze
studenten doen immers een jaar of drie
over hun opleiding. Dat is een lastig
gegeven. We gaan frequent om de tafel
met zorgorganisaties en ziekenhuizen in
de regio, om te kijken hoe we hier samen
mee om kunnen gaan. Het imago van de
sector is ook een heikel punt. Er zijn veel
negatieve berichten te lezen in de media:
ontslagen bij thuiszorgorganisaties, lage
salarissen, zwaar werk. Dat maakt kiezen
voor de zorg minder aantrekkelijk voor
jongeren. Én voor hun ouders, die ook
een stem hebben. Samen werken aan

“De instroom is de afgelopen jaren
gedaald. Enerzijds komt dat doordat veel
zorgorganisaties in 2014/2015 gestopt
zijn met BBL-trajecten. Dat zorgde echter
niet voor een stijging van BOL-studenten,
wat op zich logisch is: iemand kiest bewust voor de combinatie van werken en
leren. De instroom van BOL-studenten is
bij ons overigens wel redelijk stabiel. Een
tweede facet is dat de regio West-Brabant West (Roosendaal, Bergen op Zoom
en omgeving, red.) te maken heeft met
een demografische dip: er is sprake van
vergrijzing, meer dan in de rest van het
land. In die zin vallen de dalende cijfers
van instroom dus nog mee, maar een
probleem is het wel. Uiteraard hebben

Ondanks dat arbeidsmarktprognoses
onzeker zijn, wordt er gesproken
over code rood. Hoe ziet u de
komende jaren in uw regio?
“Alle partijen samen - onder andere
gemeenten, zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en Transvorm - creëren met
elkaar veel sociale impact. Het werk ligt
voor een groot deel bij de burger thuis.
Dat vraagt ook om opleiden in de thuissituatie. Burgers zijn enthousiast over de
inzet van de ‘langer thuis ondersteuner’.
De échte uitdaging is het vertalen van
deze sociale impact naar economische
impact. De Provincie Brabant is hier een
belangrijke partner in en ondersteunt
daarbij. Hoe je het ook wendt of keert,
om de arbeidsmarktproblematiek het
hoofd te bieden, zullen we echt moeten
samenwerken met elkaar en ingaan op
de vraag van de hulpvrager. En dat doen
we in deze regio. Ik heb er dan ook alle
vertrouwen in dat het mogelijk is om
‘code rood’ om te buigen”.

Het Summa College biedt diverse MBO
opleidingen Zorg en Welzijn op niveau
2, 3 en 4 aan circa 3500 studenten. Meer
informatie over de genoemde projecten is te
vinden via www.samenslimzorgenthuis.nl en
www.zobwerkt.nl/project/samen-aan-zet

we bekeken of het een optie is om ons
werkgebied te vergroten naar Zeeland,
maar daar speelt dezelfde demografische
ontwikkeling. Bovendien willen studenten niet zo ver van huis gaan studeren”.

Hoe speelt u binnen de opleidingen
Zorg en Welzijn in op deze zaken?
“We hebben verschillende projecten
lopen. Met welzijnsorganisatie Surplus
hebben we ‘Wijkzuster’: een opleidingstraject volledig op de werkvloer, dat het
onderwijs aantrekkelijker moet maken.
We bieden cursorische trajecten voor
bij- en opscholing, op een specifiek onderdeel zoals verpleegkundige handelingen voor niveau 3. Daar is veel vraag naar.
Natuurlijk kijken we ook naar de toepassing van ICT in het onderwijs. Binnen
onze praktijkruimtes werken we bijvoorbeeld met robots en videobegeleiding
door docenten. Toch kunnen robots nooit

INSTROOM OPLEIDINGEN

Joost de Jongh, directeur Kellebeek College

“Het verbeteren van het
imago van de sector is
cruciaal voor instroom
van leerlingen”

een zorgmedewerker vervangen: cliënten
hebben behoefte aan een praatje en ook
de signaalfunctie van zorgmedewerkers
is belangrijk. We merken een verschuiving in behoeften in de thuissituatie: was
er vroeger nog een duidelijke scheiding
in niveaus, nu zijn er mensen nodig die
breed geschoold zijn en op meerdere
vlakken ondersteuning kunnen bieden.
Daar houden we in ons onderwijs rekening mee”.

Zijn er meer voorbeelden van
succesvolle initiatieven?
“Zorginnovatie en zorgtechnologie passen we volop toe. We hebben hier ‘het
Huis van Morgen’: daarin staan diverse
hulpmiddelen die langer zelfstandig
thuis wonen mogelijk maken. Het zijn
vaak simpele technologische snufjes en
slimme oplossingen die bijdragen aan
gezondheid, veiligheid en mobiliteit.
Mantelzorgers, senioren maar ook belangenverenigingen zijn hier welkom. En we
nodigen studenten uit om toepassingen
mee te nemen tijdens hun stage en daar
in te zetten. ‘Het Huis van Morgen’ is
een initiatief van het Care Innovation
Center West Brabant en is gevestigd in
de Zorgboulevard. In de Zorgboulevard
komen onderwijs, werkveld en innovatie
bij elkaar. De fysieke boulevard is gevestigd in onze school. Samen met S&L Zorg,

SDW, TWB Thuiszorg met Aandacht en
het Care Innovation Center, werken we
intensief samen met als doel een betere
aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt in de regio”.

Hoe werven jullie nieuwe studenten?
“Dat doen we met name via voorlichting
op scholen, arbeidsmarkten enz. En we
zoeken de aansluiting met zorgorganisaties: we willen jongeren de kans bieden
om een dag mee te lopen, zodat ze zelf
kunnen ervaren hoe het is om te werken
in de zorg. In ieder geval hebben we onze
studenten nodig als ambassadeurs, want
traditioneel werven met advertenties
werkt niet. Overigens zie ik nog kansen in
het aantrekken van andere doelgroepen:
er zijn bijvoorbeeld weinig mensen van
buitenlandse afkomst die kiezen voor
verpleegkunde of verzorging”.

Wat ziet u als oplossingen om beter
aan de vraag naar personeel te kunnen voldoen?
“Samen met zorgorganisaties en onderwijsinstellingen doen we wat we kunnen.
Bijvoorbeeld in het regionaal zorgoverleg
en in het onderwijsoverleg dat we met
Transvorm hebben. We zouden wellicht
meer kunnen leren van andere sectoren,
waar blijvend geïnvesteerd wordt in de
ontwikkeling van studenten, ook in tijden

van dalen. Stageplekken zijn er voldoende
in deze regio. Maar de kwaliteit van deze
plekken is minstens zo belangrijk: een
student moet een uitdagende werkplek
krijgen. Daarover hebben we intensief
contact met de zorgsector. De coördinatie
op stageplekken gaat via het Regionaal
Bureau Beroepspraktijkvorming, waarin
drie onderwijsinstellingen – Avans, het
Vitalis College en het Kellebeek College –
zich verenigd hebben. Die één-loketfunctie werkt erg goed”.

Ondanks dat arbeidsmarktprognoses
onzeker zijn, wordt er gesproken
over code rood. Hoe ziet u de komende jaren in uw regio?
“Zorgen maak ik me vooral over het
imago van de zorgsector, dat moet weer
aantrekkelijk worden. Daar moeten we
aan blijven werken. Werken in de zorg is
leuk: je kunt écht iets betekenen voor een
ander”.

Het Kellebeek College biedt diverse MBO
opleidingen Zorg en Welzijn op niveau
2, 3 en 4 aan 1600 studenten.
Meer informatie over de genoemde projecten
is te vinden via www.huis-van-morgen.nl en
www.zorgboulevardroosendaal.nl
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“Denk in mogelijkheden:
wat kan een cliënt wél?”
SDW, Stichting Dag- en Woonvoorzieningen met ruim
1500 cliënten, 900 medewerkers en 300 vrijwilligers,
heeft een plekje veroverd in de lijst van beste werkgevers in de gehandicaptenzorg. Daarmee beschikt de
Brabantse zorginstelling over het Beste Werkgevers
Keurmerk 2017-2018.
De benoeming (door de medewerkers
zelf!) is gebaseerd op zes elementen:
werkgeverschap, organisatietrots,
organisatierichting, waardering,
werktrots en het benutten van
talent. De medewerkers zeggen veel
energie te krijgen van hun werk. Een
mooi compliment, óók voor Brigite
van Haaften, sinds 1 augustus 2016
bestuurder van SDW.
De kracht van onze organisatie...
“Is dat we mensen met een verstandelijke beperking hulp bieden gedurende hun
hele levenspad. Onze jongste cliënten
zijn baby’s en de oudste cliënt is nu 88
jaar. SDW kent dus een enorme diversiteit. We hebben te maken met alle
leeftijden, maar ook met allerlei soorten
beperkingen, inclusief bijbehorende
complexiteit. Mensen wonen bij ons óf
we zorgen voor de juiste begeleiding aan
huis. Als de praktijk erom vraagt, laten
begeleiders zich graag bijscholen. Ze willen bijvoorbeeld meer weten over alzheimer of ouderdomsdiabetes, aangezien
we steeds meer oudere cliënten krijgen.
Onze medewerkers stellen de cliënt altijd
centraal. Ze zoeken voortdurend naar wat
een cliënt, met al zijn beperkingen, wél
kan, waardoor de cliënt zich blijft ontwikkelen. Denken in mogelijkheden zit ‘m in
de kleinste dingen, zoals koffie zetten.
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Iets wat jij en ik gedachteloos doen, maar
waar de begeleider een leermoment van
maakt voor de cliënt”.

De betekenis van ons werk...
“De missie van SDW is ‘Leven zoals jij dat
wilt’. Cliënten voeren de regie over hun
eigen leven (mits de veiligheid daarbij
niet in het gedrang komt). Zíj bepalen
wat ze willen en nodig hebben, wíj zetten
ons daar met liefde voor in. Cliënten krijgen bijvoorbeeld de kans om aan de slag
te gaan als ervaringsdeskundige, onder
meer door presentaties of rondleidingen
te verzorgen. Daarnaast zijn er cliënten
werkzaam op ons kantoor, in de vorm van
arbeidsmatige dagbesteding. Dit gebeurt

Onze cliënten verdienen een plekje in
de maatschappij, maar hebben daar de
hulp van de hele samenleving bij nodig.
Verdiep je in hen. Toon begrip, geduld
en interesse. Wat je terugkrijgt, is niet in
woorden uit te drukken”.

Een gelukkige medewerker is een
medewerker die...
“De ruimte voelt en pakt om aan de ontwikkeling van cliënten te werken. Onze
begeleiders werken geheel zelfstandig,
vanuit hun eigen vakmanschap, aan
iets waar zij volledig achter staan. En
daarmee werken ze ook meteen aan hun
eigen ontwikkeling. Een prachtige wisselwerking! Cliëntbegeleiding vraagt veel
van je als persoon. Je komt jezelf tegen.
We hebben bijvoorbeeld cliënten die het
lastig vinden om zich te uiten, maar wel
heel gevoelig zijn voor jouw gemoedstoestand. Heb je een nacht slecht geslapen,
dan reageren ze meteen op je stemming.
Hoe ga je daarmee om? Welke keuzes
maak je? Bij ons krijgen medewerkers
de regie over hun eigen werk. Je wilt niet
alleen dingen doen die anderen voor je
bedenken. Je wilt zélf initiatief nemen
en de verantwoordelijkheid dragen. Dat
geeft uiteindelijk de meeste voldoening”.

“Onze begeleiders werken aan de
ontwikkeling van cliënten, maar
ook aan hun eigen ontwikkeling.
Een prachtige wisselwerking”
via een Leer-Ontwikkel-Team, inclusief
een begeleider. Ze runnen de koffiecorner,
keuken, het restaurant en doen de post.
Ik gun iedereen zo’n team op de werkvloer. Mensen met een verstandelijke
beperking laten je anders naar de wereld
kijken. Ze maken een beter mens van je.

De belangrijkste les(sen) die ik heb
geleerd als bestuurder...
“Ten eerste: ga er naartoe! Weet wat
er gebeurt binnen je organisatie. Niet
om te controleren, maar om de sfeer te
proeven: hoe gaat het met cliënten? Hoe
zitten medewerkers in hun vel?

VIJF VRAGEN OVER...
Hoe is de wisselwerking? Je kan er
honderd keer over praten, maar de
antwoorden liggen uiteindelijk daar, op
de locaties. Daarom heb ik deze zomer
om vakantiewerk gevraagd. Ik heb een
middag meegedraaid met een groep
cliënten op een vakantiepark, een middag meegeholpen met de tuinploeg én
pannenkoeken gebakken bij ons logeerhuis. Je ziet en ervaart ons werk dan in
de puurste vorm. Er is niets opgepoetst.

Brigite van Haaften, bestuurder SDW

“Beleid dat eenzijdig is
opgesteld, heeft geen
enkele functie. Er wordt
niet met hart en ziel
aan gewerkt”
Een tweede wijze les: creëer draagvlak.
Maak geen beslissingen op afstand, maar
betrek iedereen (van medewerker en
cliënt tot de vaste medezeggenschapsorganen) bij je plannen. Dat hebben we
onlangs ook gedaan bij het opstellen van
ons meerjarenbeleid. Iedereen kreeg de
kans te reageren op onze geformuleerde
ambities: kun je hier iets mee óf zijn het
slechts lege woorden? De input die we
kregen, was zeer waardevol. Beleid dat
eenzijdig is opgesteld, ‘topdown’, heeft
geen enkele functie. Er wordt niet met
hart en ziel aan gewerkt”.

We zijn op weg naar...
“Een lerende organisatie te zijn, waarin
iedereen voortdurend in ontwikkeling is.
Ons meerjarenplan heet niet voor niets
‘SDW daagt uit’. We willen onze cliënten
uitdagen, maar andersom dagen zij ons
ook uit. Leer van elkaar en houd elkaar
scherp. Blijf fit, flexibel en creatief. Er is
zoveel mogelijk, dat bewijzen we elke dag
opnieuw met elkaar. Ik was laatst bij een
cliëntenraad, waar ook cliënten waren
die niet konden praten. Zij gaven met
groene en rode sponzen aan waar ze het
wel en juist niet mee eens waren. Ik voelde me zo trots: jee, wij hebben mensen
die dít kunnen”.
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ZONDER ZORG 2020: WERK IN UITVOERING

Acties, kennis en
samenwerking tegen
personeelstekort in Zorg
en Welzijn in Brabant
We weten het allemaal: de vraag naar personeel
binnen Zorg en Welzijn is in het afgelopen jaar
spectaculair gestegen. Het aantal vacatures op
BrabantZorg.Net is in een jaar tijd bijna verdubbeld
en veel werkgevers kampen met moeilijk vervulbare
vacatures. Code rood. In InVorm april 2017 schreven
we al uitgebreid over de noodzaak en doelstelling van
het actieprogramma Zonder Zorg 2020. In dit artikel
een overzicht van de inmiddels ondernomen acties,
de eerste resultaten en een blik op de nabije toekomst.
De ontwikkelingen in de
afgelopen maanden
Presentatie actieprogramma
Zonder Zorg 2020
Voorjaar 2017 is het concept actieprogramma besproken met leden van ondernemingsraden, leden van verpleegkundige adviesraden, bestuurders van zorg- en
welzijnsorganisaties, bestuurders van
opleidingsorganisaties en in netwerkbijeenkomsten en bilaterale overleggen.
Op 11 mei presenteerde Transvorm het
definitieve actieprogramma tijdens een
druk bezochte kick-off op Landpark
Assisië in Biezenmortel.
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Aanwezig waren 80 vertegenwoordigers
van zorg- en welzijnsorganisaties, hbo- en
mbo-opleidings instituten, gemeenten,
UWV en Vluchtelingenwerk. De betrokkenheid van deze stakeholders is essentieel
voor het slagen van het actieprogramma.
De uitvoer van de actielijnen moet
immers plaatsvinden in de praktijk en
op de lange(re) termijn.
De intentieverklaring is een belangrijk
onderdeel van het actieprogramma, deze
is inmiddels door bijna 100 werkgevers
ondertekend. Zij onderschrijven hiermee
de noodzaak om de uitvoering van het
actieprogramma samen op te pakken.
Ondertekenen kan nog steeds via
zonderzorg2020.nl/intentieverklaring.

Extra middelen beschikbaar
Sinds september 2016 zijn verschillende
extra middelen aan de sector Zorg &
Welzijn toegezegd. Soms betrof dit het
terugtrekken van eerder aangekondigde
bezuinigingen, soms nieuwe toezeggingen. Sommige daarvan incidenteel,
sommige structureel. Soms sector brede
toezeggingen, maar ook specifiek voor de
langdurige- en ouderenzorg.
De meest opvallende toezeggingen
kwamen voort uit het juridisch bindend
verklaren van het ‘kwaliteitskader verpleeghuiszorg’. Hierdoor is er vanaf 2018
jaarlijks 435 miljoen euro extra beschikbaar, nadat er eerder in 2017 al eenmalig
€ 100 miljoen beschikbaar werd gesteld.

ZONDER ZORG 2020: WERK IN UITVOERING
Op basis van de huidige inzichten en
wettelijke kaders verwacht het ministerie
van VWS dat de financiële consequenties
van het nieuwe kwaliteitskader op termijn jaarlijks circa 2,1 miljard euro zullen
bedragen.

Zo verovert blogger Tommie Niessen de
(sociale) media met zijn verhalen over
het werk als verpleegkundige. We besteden hier in het najaar volop aandacht
aan, onder andere door een samenwerking met Tommie en het ontwikkelen van
een imagocampagne.

Voor een overzicht van alle toegezegde
middelen verwijzen we u naar
zonderzorg2020.nl.

Overleg en inventarisatie van
mogelijkheden

Volop publiciteit
De afgelopen tijd trokken veel organisaties publiekelijk aan de bel over de
(dreigende) verslechtering van de kwaliteit van zorg, als gevolg van personele
tekorten. Daarnaast was er veel publiciteit rondom de instroom van leerlingen
in de zorg- en welzijnsopleidingen en het
slechte imago van de sector (met name
de ouderenzorg).
Marc Veldhoven, de aanjager van het
actieprogramma, haalde in de afgelopen
zomermaanden het nieuws. Hij kwam
(al dan niet correct geciteerd) aan het
woord in radio- en tv-programma’s en
artikelen in diverse regionale en landelijke dagbladen.
Naast alle negatieve publiciteit zijn er
gelukkig ook steeds meer positieve geluiden te horen.

Complexe problemen los je niet in je eentje op. Dat geldt ook voor de personeelsproblematiek in onze sector. Bundelen
van krachten tussen álle stakeholders is
noodzakelijk. Daarom sprak Transvorm
met diverse partijen over samenwerking
en ondersteuning bij het uitvoeren van
de actielijnen, bijvoorbeeld het werven
van (potentiële) statushouders. Hiervoor
zijn verkennende gesprekken gevoerd
met onder andere Vluchtelingenwerk
Nederland en gemeenten. We volgen arbeidsmarktprojecten met deze doelgroep
nauwgezet.

Lopende acties in de Brabantse
regio’s

Eerste tastbare resultaten
Via zonderzorg2020.nl houden we u op
de hoogte van de stand van zaken en de
resultaten van acties. Het aantal acties
met korte-termijn-resultaat is beperkt.
Toch willen we er een paar benoemen:

Opleidingsquote
Actielijn 1 beschrijft de noodzaak tot het
verhogen van de opleidingscapaciteit.
We streven daarbij naar een opleidingsquote (of opleidingsinspanning) van 15%.
Daarmee bedoelen we dat een organisatie
op elke 100 fte zorginhoudelijke medewerkers 15 fte opleidingsplaatsen (BOL,
BBL, duaal) organiseert. Een inventarisatie
(0-meting) hiervan is inmiddels door meer
dan 40 organisaties ingevuld. Op basis
van een voorlopige analyse van de resultaten concluderen we dat de huidige gemiddelde opleidingsquote in Brabant 10%
bedraagt. Er is dus werk aan winkel! Heeft
uw organisatie de 0-meting al ingevuld?
Dat kan nog via zonderzorg2020.nl.

Kosten en baten van opleiden

Veel organisaties en regionale netwerken
ondernamen al acties vóór de presentatie van dit actieprogramma. Transvorm
ondersteunt deze initiatieven natuurlijk
graag. Onderneemt uw organisatie
actie en heeft u interesse om samen te
werken? Neem dan contact op met ons
actiecentrum.

Over de kosten en baten van opleiden
bestaat veel onduidelijkheid. Kost opleiden geld? Hoeveel? Of levert het juist
geld op? Transvorm publiceert op korte
termijn een rekeninstrument. Hiermee
kunt u zelf de kosten én opbrengsten van
uw leerlingenbestand in beeld brengen.
Stapsgewijs ontstaat hierdoor een volledig overzicht van de totale inspanning
van úw organisatie voor het opleiden van
leerlingen.

Het actiecentrum Zonder Zorg 2020:
- initieert, stimuleert en ondersteunt
(nieuwe) acties
- verzamelt en verspreidt informatie over de
voortgang van de acties en ’good practices’
- fungeert als kenniscentrum en vraagbaak
- bemiddelt personen die graag willen werken
in de zorg

Op de agenda
De vertaling van het provinciale Actieprogramma naar de verschillende regio’s
in Brabant kreeg veel aandacht. Het
resultaat: Zonder Zorg 2020 staat in alle
regio’s op de agenda. De volgende stap:
acties om de instroom in de verschillende
regio’s daadwerkelijk te verhogen.

Arjenne van der Linden is projectmedewerker
actiecentrum Zonder Zorg 2020. U kunt haar
bereiken via telefoonnummer 088-1444044
of a.vdlinden@transvorm.org.
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Wat brengt het najaar?
Ook in het najaar blijven we in actie.
We gaan aan de slag met onder andere:
- E
 en crossmediale campagne gericht op
de keuze van jongeren voor het vervolgonderwijs.
- O
 m leerlingen van het vmbo, havo en
vwo enthousiast te maken voor een
loopbaan in Zorg en Welzijn, is het
lespakket ‘Aan jou hebben we wat’
ontwikkeld. Geen stoffige, saaie lessen,
maar digitaal, interactief en fris. Inmiddels hebben 90 scholen in Brabant dit
lespakket besteld. Meer informatie:
aanjouhebbenwewat.nl
- Transvorm Actueel staat de komende
maanden in het teken van Zonder Zorg
2020. Mogelijke onderwerpen zijn ‘inzet van technologie in Zorg en Welzijn’
en ‘kosten en baten van opleiden’.
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- De campagne 'Een stap in de toekomst'
laat middelbare scholieren kennismaken met de veelzijdigheid aan (nieuwe)
beroepen in Zorg en Welzijn vanaf
niveau 4. Daarnaast informeert het
jongeren, hun ouders en verwijzers
over de arbeidsmarkt. Meer informatie:
eenstapindetoekomst.nl

Landelijke acties
-H
 et actieprogramma ZonderZorg 2020
trekt ook landelijk aandacht. De aanpak
en de vijf actielijnen zijn opgenomen in een
landelijk actieprogramma ondersteund
door Regioplus. Dat betekent dat er in
alle regio’s in Nederland een vergelijkbare
aanpak van de tekorten in de zorg komt.

- Ook is er verbinding gezocht met de
Arbeidsmarktagenda 2023 ‘Aan het
werk voor ouderen!’. Deze agenda is
opgesteld door de landelijke partijen
(ActiZ, BTN, NVZ, CNV, FNV, MBO raad)
in samenspraak met het ministerie
van VWS. De Arbeidsmarktagenda
vormt het kader voor acties die door de
regionale werkgeversorganisaties worden
uitgevoerd.
- Om de activiteiten op het gebied van
instroom en opleiding te ondersteunen,
stelt het Ministerie van VWS extra middelen
beschikbaar. Een uitgewerkt plan hiervoor
is naar verwachting begin oktober
beschikbaar.

KORT NIEUWS
TanteLouise doet ervaring op met LEA
TanteLouise maakte deze zomer kennis
met zorg-assistent LEA. De zorgorganisatie onderzocht bij verschillende doelgroepen in hoeverre LEA kan bijdragen
aan het verhogen van de zelfstandigheid,
veiligheid en bewegingsvrijheid. LEA
werd gebruikt door patiënten op de
afdeling geriatrische revalidatiezorg,
mensen met een niet aangeboren
hersenafwijking (Parkinson/CVA) en
mensen met dementie.

Zorgrollator

steuning bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen en zorgt voor meer
stabiliteit, veiligheid en gemak. Voor de
verdere doelgroepspecifieke ontwikkeling
en verfijning van de zorghulp was het
van belang dat praktijkervaring werd
opgedaan bij diverse patiëntgroepen.
TanteLouise zoekt voor haar zorgcentra
en verpleeghuizen steeds naar innovaties
en vernieuwingen die van toegevoegde waarde zijn voor de zorg aan haar
cliënten. Ook zorgverzekeraar CZ was
betrokken bij het onderzoek.

LEA is een persoonlijke ‘zorgrollator’ van
Robot Care Systems. Ze biedt onder-

Intensive care ‘light’ is goedkoper en patiënt herstelt sneller
Er moet in ziekenhuizen een lichtere
vorm van de intensieve zorg komen,
bepleit hoogleraar Intensive Care,
Leo Heunks van het VUmc. Duizenden
patiënten die niet langer in levensgevaar
zijn, maar nog wel beademd moeten
worden, herstellen sneller op zo’n afdeling. Een ic light is volgens de hoogleraar
ook goedkoper. Een bed op de ic kost
2.500 euro per dag, op de lichtere
afdeling 1.800 euro.

Weinig aandacht
In de Verenigde Staten en Canada bestaat de ic light al. Patiënten worden hier
getraind om weer zelfstandig te ademen,
opnieuw een dag/nachtritme te krijgen
en normale voeding te gebruiken. “Op de
reguliere ic’s is te weinig aandacht voor
deze zieken, waardoor ze minder snel

herstellen. Artsen zijn druk met de
acuut zieke patiënt die net binnenkomt
of iemand met complicaties”, schetst
Heunks.

Beademing
Bijna 86.000 Nederlanders liggen jaarlijks op de intensive care. 8,8 procent van
hen sterft daar. Door betere zorg overleven steeds meer patiënten een opname
op een ic, maar er doemt een nieuw
probleem op: velen van hen komen met
veel moeite van de beademingsmachine
af door verzwakte ademspieren.
“Vergelijk de ademspieren met een arm
in het gips, die dunner en slapper wordt.
Het kost veel tijd en aandacht om een
patiënt weer zelfstandig te laten ademen”.
80 tot 90 procent van de mensen op de
intensive care wordt beademd.

RIBW Brabant is Beste Werkgever GGZ
De komende twee jaar mag RIBW Brabant zich een 3-sterren-Beste Werkgever
binnen de GGZ noemen. De organisatie
behaalde een score van 7,25 (gemiddelde in de branche: 6,73) en drie sterren.
Slechts zes andere organisaties in de GGZ
kregen ook drie sterren toegekend.
Door de hoge score maakt RIBW Brabant
in februari 2018 ook nog kans op de Beste
Werkgevers Award van Effectory en Inter-

mediair. Marina Hesen, voorzitter Raad
van Bestuur: “We zijn trots op deze score,
zien het echt als een verdienste van ons
allemaal!”.
René van Trijp, hoofd Personeel en Organisatie, vult aan: “Goed werkgeverschap
vinden we heel belangrijk. Als dit ook in
de organisatie zo wordt ervaren, is dat
goed nieuws”.
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BRABANT ACADEMIE

Eric van Rijbroek, teamleider bedrijfsopleidingen bij GGZ Oost Brabant

“De combinatie van opleiden
en onderzoek maakt de
Brabant Academie uniek”
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BRABANT ACADEMIE

“De Brabant Academie
vergroot en deelt de
psychiatrische kennis in
de regio”
Op 1 juli 2017 startte de Brabant Academie: een samenwerking tussen GGZ Breburg, GGZ Oost Brabant, GGZ
Westelijk Noord Brabant en Reinier van Arkel. De
focus van de Brabant Academie ligt op kennisdeling in
de hele keten van zorg; van de individuele burger tot
gespecialiseerd professional.
Inmiddels zijn 15 medewerkers van de
vier GGZ organisaties vol enthousiasme
van start gegaan. InVorm sprak met
Grace Herrmann, projectleider Brabant
Academie en met Eric van Rijbroek, teamleider bedrijfsopleidingen bij GGZ Oost
Brabant.

Wat ging er vooraf aan het starten
van de Brabant Academie?
Grace Herrmann: “In 2012 waren de eerste
bijeenkomsten van directies van vijf GGZ
organisaties die met opleiden en onderzoek bezig waren. Er werd een samenwerkingsverband opgestart met als doel
om rondom opleiden en onderzoek meer
samen te werken. In kleine werkgroepen,
onder andere rondom het gezamenlijk
ontwikkelen van e-learning en de bibliotheken, werd op laagdrempelige manier
gekeken waar winst te behalen was. Zo
ontstond het idee van een kennisnetwerk.
Na het onderzoeken van de haalbaarheid
zijn we stapsgewijs toe gaan werken
naar de Brabant Academie. De reden was

van oorsprong om kwaliteit te behouden en verhogen, maar ook om kosten
te besparen. We hebben nu eenmaal
minder gelden ter beschikking binnen de
GGZ. Maar hoe meer medewerkers erbij
betrokken werden, hoe meer dat er op
inhoudelijk gebied te winnen bleek met
elkaar. Zowel qua kennisdeling als qua
kwaliteit: elke organisatie heeft specifieke kennis in huis en daarmee kunnen we
elkaar versterken”.

Hoe zag het betrekken van medewerkers er concreet uit?
Eric van Rijbroek: “Tweeëneenhalf jaar
geleden zijn we gaan inventariseren wat
de deelnemende organisaties in huis
hebben op het gebied van deskundigheidsbevordering. Daar blijkt een enorme
overlap in te zitten; in het verleden hebben we op meerdere plekken hetzelfde
wiel uitgevonden. Door die inventarisatie zagen we dat we heel goed samen
kunnen werken om leertrajecten te
ontwikkelen, uit te voeren en te organiseren. Tussendoor zijn de afdelingen van de
afzonderlijke organisaties altijd

geïnformeerd over de ontwikkeling van
de Brabant Academie.
Een half jaar geleden zijn we structureel
gaan samenwerken. Het gaat hierbij om
opleidingsadviseurs en ondersteunende
medewerkers aan opleidingen, onderzoek
en de bibliotheek. Inmiddels komen we
elke dinsdag fysiek bij elkaar. Zo kunnen
we makkelijk kennis delen, samenwerken
en elkaar helpen met vraagstukken. We
hebben een activiteitenplan opgesteld
voor de komende periode en daar werken
we nu aan”.

Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe?
Eric van Rijbroek: “Als we bij elkaar zijn, is
er heel veel enthousiasme en ook de wil
om expertise te delen. Met elkaar kun
je meer bereiken dan je als organisatie
in je eentje kunt doen. En dat zorgt voor
een positieve flow. Hierdoor kunnen we
het opleiden in onze organisaties beter
faciliteren”.
Grace Herrmann: “In eerste instantie was
ook het financiële stuk belangrijk in deze
keuze. Alle GGZ organisaties hebben te
maken met bezuinigingen. De medewerkers waar we nu mee gestart zijn, hebben
forse bezuinigingen meegemaakt. Dat
leidde in het begin tot wat achterdocht,
maar de energie waar Eric het over heeft,
is nu inderdaad heel goed voelbaar. Men
ziet dat we, doordat we meer samenwerken, ook weer ambities kunnen hebben
en weer kunnen bouwen”.
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Is een dergelijke samenwerking
uniek in Nederland?
Grace Herrmann: “Helemaal uniek niet,
want er zijn wel algemene ziekenhuizen
die werken met overkoepelende platforms en die werken met een gemeenschappelijk Leer Management Systeem,
één van de volgende stappen die wij willen nemen. Toch blijven die ziekenhuizen
vaak werken binnen hun eigen domeinen. Wij gaan verder: we hebben echt de
ambitie er één geheel van te maken met
elkaar. Hoe dat concreet vorm krijgt, dat
zal in 2018 blijken”.
Eric van Rijbroek: “We zien ook dat er
veel belangstelling is vanuit het land.
Organisaties benaderen ons met de
vraag hoe we het hebben aangepakt of
willen ook participeren. Het aanbieden
van scholingen is sowieso iets wat we
samen willen gaan doen”.

Kunnen andere organisaties zich
aansluiten bij de Brabant Academie?

Grace Herrmann,
projectleider
Brabant Academie

“Kennis moeten
we met elkaar
delen, niet
alleen binnen
maar ook
buiten”

Grace Herrmann: “We hebben met elkaar
afgesproken dat we het voorlopig met
deze vier organisaties blijven doen. We
zijn nog aan het opbouwen en daarnaast
geloven we dat dit concept werkt als je
niet te groot wordt. Juist door deze omvang kunnen we slagvaardig zijn”.
Eric van Rijbroek: “Door deze organisatievorm is er bovendien voldoende
verbinding met het primaire proces: één
dag per week werk je voor de Brabant
Academie, de andere dagen binnen de
eigen organisatie. Zo word je gevoed met
ervaringen en kennis die je weer kunt
inzetten voor gezamenlijk gebruik. Op
die manier behouden we de kracht van
verbinding en verliezen we tegelijkertijd niet de eigen identiteit van de vier
organisaties”.

Hoe kijken jullie naar ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van Zorg en
Welzijn?
Grace Herrmann: “Alle deelnemende organisaties leiden allerlei professionals op en
dan nóg hebben we tekorten. We moeten
alles op alles zetten om aantrekkelijke
werkgevers te zijn en blijven. Hierbij zijn
een goed opleidingsklimaat en mogelijkheden om te scholen mede van belang”.
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Eric van Rijbroek: “De toekomst heeft de
nodige uitdagingen voor ons. Personeelstekorten dwingen ons te kijken naar de
arbeidsmarkt. Als het gaat over instroom
en behoud van medewerkers, wordt het
steeds lastiger om dit kleinschalig aan te
pakken. Maar ook een thema als duurzame inzetbaarheid komt voorbij. Ook daarin helpt de krachtenbundeling en kunnen
we gezamenlijk optreden”.

Wat gaat de regio merken van de
Brabant Academie?
Eric van Rijbroek: “Alles wat we doen
moet sowieso in het voordeel zijn van de
psychiatrische cliënt – en zijn omgeving.
Bij prioritering en het nemen van besluiten zijn we ons daar goed van bewust.
Kennis delen we niet alleen binnen onze
Brabant Academie, we gaan ook naar
buiten toe”.
Grace Herrmann: “Nu zetten we de basis
neer en maken we kennis met elkaar.
Het idee is dat we van daar uit trainingen en scholingen steeds toegankelijker
maken, ook voor cliënten, mantelzorgers,
politie, scholen, enzovoort. We zoeken
naar maatwerk en willen aansluiten op
behoeften die er zijn. Het past niet meer
bij deze tijd om de kennis die we hebben
binnen te houden. Juist het delen ervan
sluit aan bij landelijke ontwikkelingen
en meer eigen verantwoordelijkheid van
burgers. Zo komen binnen en buiten
samen”.

De Brabant Academie is actief op onderstaande aandachtsgebieden:
• Wetenschappelijk onderzoek: o.a. publicaties en onderzoekslijnen;
• Deskundigheidsbevordering: opleidingsgids met leeractiviteiten, supervisoren en
coaches;
• Bibliotheek: aanbod binnen de verschillende instellingen;
• Opleiden: het opleiden tot een beroep
binnen de GGZ.
Meer informatie is te vinden op
www.brabant-academie.com

COLUMN

“Zelf ben ik er
donderdag niet”
Als er iets is waar ik in de afgelopen jaren een hartgrondige hekel aan heb gekregen, dan zijn het teksten als: “Nee,
dan heb ik vakantie”, “Voor vragen kunt u mijn collega
bellen” of “Daar gaat de huisarts niet over”. De schotten
en arbeidsvoorwaarden in de zorg maken mantelzorg tot
een doolhof. Wie moet ik spreken? Wanneer is diegene wél
aanwezig? Wie beslist daar wél over? En wie praat er nog
meer met elkaar?

De burger die zelfredzaam is en aan
het stuur zit, dat ben ik. En u natuurlijk
ook. Dat hebben we elkaar beloofd (of
aangepraat); dat we de burger en cliënt
de eigen regie teruggeven in de zorg.
In de afgelopen tijd heb ik er ervaring
mee opgedaan. Ik was het niet zelf die
zorg nodig had, maar mijn moeder en
vader. Mijn moeder dementeert en mijn
vader kwakkelt. En ik was de zelfredzame
mantelzorger.
In de afgelopen anderhalf jaar leerde ik
de huisarts van mijn ouders kennen, de
oncoloog en de chirurg, de geriater. Ik
ontmoette thuiszorgmedewerkers en de
wijkverpleegkundige van het wijkteam,
de wmo consulent van de gemeente.
Voor het pgb van mijn moeder kreeg ik
een casemanager bij het zorgkantoor
en een helpdesk bij de Sociale Verzekeringsbank. Later kwam daar de gemeentelijke dementieconsulente bij en een
paar maanden geleden de ggz. Eerst
een ggz-verpleegkundige en daarna een
psychiater. Of twee. Een verpleegkundige
uit de straat sprong bij. Een zoon van een
bevriend echtpaar deed klusjes en boodschappen. De overbuurvrouw van mijn
ouders heb ik ook goed leren kennen.

Soms sprak ze me vermanend toe, omdat
we niet genoeg deden.
Ook bleek ik ineens werkgever te zijn. Ik
kreeg te maken met een planner en met
veel verzorgenden. Omdat ik in eerste
instantie voor een zorgorganisatie koos
die met zzp’ers werkt, moest er voor
iedere verzorgende een nieuwe zorgovereenkomst en zorgbeschrijving gemaakt
worden. Er was verloop, dus meer overeenkomsten volgden. Het coördinerende
planbureau mag de zzp’ers niet begeleiden bij die administratieve processen,
waardoor ik elke keer met andere ideeën
over het invullen te maken had en formulieren meer dan eens terugkwamen van
de SVB.
Toen me dat teveel werd, ging ik in zee
met een particuliere thuiszorgorganisatie
die me werd aangeraden door de dementieconsulente. Daardoor had ik maar één
zorgovereenkomst nodig. Administratief
was dat een verademing, maar de organisatie bleek vooral helpenden in dienst te
hebben, die niet goed voorbereid waren
op de complexiteit van de situatie bij
mijn ouders thuis. Toen ik vroeg om hoger opgeleide verzorgenden kreeg ik het

enthousiaste antwoord dat er net een
nieuwe verpleegkundige gevonden was.
Die bleek later als kwalificatie te hebben
dat ze EHBO doceerde voor het Rode
Kruis. Ook had ze van alle verzorgenden
de meeste ideeën over wat er allemaal
niet tot haar takenpakket behoorde.
Ik zou bijna de essentie vergeten. Mijn
ouders zijn mensen. Ze zijn het ene
moment gezellig en blij en het andere
moment moe, bang, verward, boos of
ten einde raad. En ik werd heen en weer
geslingerd tussen de tevredenheid dat
ik iets kon doen, de frustratie over weer
een nutteloos gesprek, de wanhoop dat
de zorg niet liep zoals het moest en…
vermoeidheid. Want ik was al die tijd ook
gewoon aan het werk. En ik heb kinderen.
En een leven. Dus toen mijn vader werd
opgenomen in het ziekenhuis en het
fragiele evenwicht bij mijn ouders thuis
in elkaar stortte, deed ik dat bijna ook. Ik
moest me terugtrekken uit de zorgprocessen om niet zelf ook ziek te worden.
Een harde beslissing. In de volgende
column ga ik op zoek naar oplossingen.
Hein Eberson
adviseur Digitale Media bij Transvorm
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V.l.n.r. Dick Sier, Paul de Bruyn, Twanny Raap, Ellis Roijakkers
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PRINS HEERLIJK

Aandacht in de zorg: het
succes van Prins Heerlijk
Als je in Tilburg komt en iemand vraagt naar Prins
Heerlijk, weet hij je waarschijnlijk te vertellen dat het
een restaurant, leescafé of winkel is. In nog geen tien
jaar tijd werd de organisatie een begrip in de regio.
Wat nog niet iedereen weet, is dat Prins Heerlijk ook
leerwerktrajecten biedt in de zorg. Naast een eigen
opleidingscentrum in Tilburg is in september ook
een tweede leslocatie in Eindhoven gestart. “De vraag
naar deze trajecten blijft aanhouden. Zowel bij
jongeren als bij werkgevers”.
Bijdragen aan participatie

Motivatie en begeleiding

Dick Sier is teamleider Zorg bij Prins
Heerlijk. Pratend over de opstart van de
organisatie en zijn werk zie en hoor je
zichtbaar een flinke dosis enthousiasme.
“De oprichters van Prins Heerlijk, Gief
van Schijndel en Ella Buijze, kwamen zo’n
tien jaar geleden op het idee van Prins
Heerlijk toen zij voorzagen dat hun eigen
pleegzoon met leerproblemen moeilijk
aan de bak kwam bij een reguliere opleiding of regulier werk. Ze begonnen zelf
met negen jongeren met horeca-onderwijs, speciaal op maat gemaakt. Dit onderwijs wordt nog steeds gecombineerd
met werken op eigen niveau. In de eigen
restaurants en winkels van Prins Heerlijk
of bij reguliere werkgevers. Hiermee was
‘Speciaal MBO in Bedrijf’, zoals de trajecten bij Prins Heerlijk nu heten, geboren.
Inmiddels biedt Prins Heerlijk ook opleidingen voor detailhandel en zorg- en
dienstverlening. Zo draagt Prins Heerlijk
bij aan de participatie en ontplooiing van
jonge mensen met leerproblemen en/of
een functiebeperking”.

Voor de opleiding die de jongeren bij
Prins Heerlijk krijgen, werkt de organisatie samen met onderwijsinstellingen De
Rooi Pannen (Horeca en Detailhandel),
het Koning Willem I College (Zorg en
Dienstverlening Tilburg) en het Summa College (Zorg en Dienstverlening
Eindhoven). Twanny Raap werkt bij Prins
Heerlijk als trajectbegeleider in de zorg.
De afgelopen drie jaar in Tilburg. Sinds
september in Eindhoven. “Als een jongere
zich bij ons meldt, houden we eerst een
intakegesprek. We kijken of het reguliere
onderwijs geen optie is. Ook verwachten
we inzet en motivatie. Dat is een vereiste.
Daarna zoeken we naar een passende
leerwerkplek.

Daarbij kijken we écht vanuit de jongere
en zijn ontwikkelbehoefte. Die basis is
belangrijk”.
De jongeren volgen per week twee dagen
les en werken gemiddeld twintig uur
op hun stage- of leerwerkplek. Op de
lesdagen geven de docenten van Prins
Heerlijk samen met de docenten van de
onderwijsinstelling les op de leslocatie
van Prins Heerlijk. Op de werkplek heeft
de leerling een werkbegeleider. Dit is een
collega of teamleider die dagelijks begeleiding geeft. Twanny komt als jobcoach
elke twee weken langs op de werkplek.
“We zien de leerlingen groeien door deze
aanpak, waarbij ze de ondersteuning
krijgen die ze nodig hebben”. Ook de
werkbegeleiders op de praktijkplek kunnen met hun vragen over de begeleiding
van de jongeren bij Twanny terecht.

Doelgroepregister
Dick: “Onze doelgroep valt over het
algemeen onder de Participatiewet. Zij
hebben op wat voor manier dan ook extra begeleiding nodig om een diploma te
kunnen halen en een duurzame plek op
de arbeidsmarkt te vinden. Die doelgroep
is heel erg breed. Jongeren met leerproblemen zoals concentratieproblemen,
autisme, licht verstandelijke beperking
en angstproblematiek”.

Prins Heerlijk in de zorg
Voor de horeca en detailhandel opleiding
richtte Prins Heerlijk eigen restaurants en
winkels in Tilburg en Waalwijk op, waar
de jongeren een leerwerkplek krijgen.

“Bij Prins Heerlijk volgt de opleiding
de leerling in plaats van andersom,
dat is echt uniek”
InVorm | september 2017
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PRINS HEERLIJK
Voor de zorg ging de organisatie in gesprek met woonzorgcentra en verpleeghuizen. Dick: “De zorgopleiding kwam
erbij omdat de pleegzoon van onze
oprichters stage liep bij een verpleeghuis.
Daar vond hij het nóg leuker werken
dan in een restaurant. Toen is Ella, zijn
pleegmoeder, gaan kijken of leren en
werken in de zorg ook mogelijk gemaakt
kon worden voor deze jongeren. Ze is in
gesprek gegaan met verzorgingshuizen
over de mogelijkheden die er zijn en welke ondersteuning daarbij nodig is. Het
opleidingsaanbod hebben we afgestemd
op wensen uit de praktijk”. Inmiddels
heeft de zorgopleiding in Tilburg haar
sporen verdiend. Prins Heerlijk leidt
jongeren op in de zorg op MBO-niveau 1
en 2. Samen met werkgevers in de zorg
kijkt de organisatie naar wat er in de
praktijk nodig is en hoe de jongeren daar
aan bij kunnen dragen. Het gros van de
leerlingen werkt op een afdeling met
dementerende ouderen.

Nieuwe leslocatie in Eindhoven
Sinds september is er ook in Eindhoven
een leslocatie gestart door Prins Heerlijk. Paul de Bruyn, manager wijkzorg en
kleinschalig wonen bij Vitalis, was hierbij
betrokken vanaf het begin: “In kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie is er een tekort aan medewerkers.
Door alle bezuinigingen staat er maar
één verzorgende op een huiskamer. Cliënten krijgen weinig aandacht en er is beperkt ruimte voor leuke activiteiten. Wij
dachten: hoe lossen we dat op? Ik kende
Prins Heerlijk en dacht toen: misschien
kunnen we samen wat en snijdt het mes
aan twee kanten. Van dit type projecten,
waarbij mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt worden geplaatst bij opdrachtgevers, zijn er niet zoveel. We zijn
met de gemeente Eindhoven en andere
organisaties om de tafel gaan zitten als
‘arbeidsmarktteam’. Daar zitten onder
andere het UWV, Transvorm en zorgorganisaties in. Sinds september is Prins
Heerlijk ook in Eindhoven een feit”.

Gemotiveerde leerlingen
Prins Heerlijk is een succes. “We hebben
nu zo’n 240 leerlingen en 75 medewerkers,” vertelt Dick. “Een derde van de
jongeren volgt een traject in zorg en
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dienstverlening. Het aantal jongeren in
dit traject is enorm gegroeid. De jongeren
zijn zeer gemotiveerd. Ze zien een traject
bij Prins Heerlijk als dé kans om een plek
te krijgen op de arbeidsmarkt. Soms ook
als hun laatste kans, als ze al verschillende opleidingen in het regulier onderwijs
hebben gevolgd. Dat merk je. Onze
docenten die ook aan het Koning Willem
I College lesgeven, zeggen het ook: ‘Deze
leerlingen zijn veel gemotiveerder dan de
leerlingen in het reguliere onderwijs’”.

lingen gaan zelfstandig aan de slag in
kleine groepjes, met begeleiding van de
docenten. We hebben geen schoolvakanties, de leerlingen krijgen vakantiedagen
van hun werkgever”. “De docenten sluiten zoveel mogelijk aan bij wat de leerling op de werkvloer tegenkomt”, vervolgt
Twanny: “In de reguliere opleiding komt
het leren omgaan met dementie pas in
het einde van het eerste jaar aan bod.
Als onze jongeren aangeven dat ze hier
meer over willen weten, dan halen we

“Door de samenwerking tussen zorgorganisatie en Prins Heerlijk krijgen
cliënten meer aandacht en groeien
de leerlingen; een win-win situatie”
Succes door persoonlijke begeleiding
Kleinschaligheid is de basis, waardoor
de leerlingen veel individuele aandacht
krijgen. De lessen worden gegeven in
groepjes van twaalf tot vijftien leerlingen
en er staan twee docenten voor de klas.
Daarnaast is er veel persoonlijke begeleiding. Twanny: “Ik ben het aanspreekpunt
voor mijn leerlingen. Als jobcoach bezoek
ik elke twee weken de stageplek om te
zien hoe het gaat. Als ik merk dat een
leerling vastloopt, kijk ik samen met de
werkbegeleider en de leerling wat we
er aan kunnen doen. Ik koppel het terug
aan de docent, maar ondersteun ook
de werkbegeleider, die de leerling op de
werkvloer coacht. Soms werk ik ook mee
met de leerling. Ik heb een verpleegkundige achtergrond. Dan geef ik op de werkplek instructies hoe je iemand wast. In de
lessen komen we daar weer op terug. En
als er een knelpunt thuis is, kijk ik of de
ambulante hulpverlening bij een leerling
in de gezinssituatie iets kan betekenen. Ik
ben echt een spin in het web”.

Opleiding volgt leerling
Uniek is dat de opleiding de leerling
‘volgt’ en niet andersom. De leerling kan
de opleiding in zijn eigen tempo doen.
Dick: “Rekenen en taal gaan op hun eigen
niveau. Ze krijgen geen huiswerk, want
dan zouden wij het tempo bepalen. Leer-

het naar voren in de lesdagen. Ook als
de leerlingen in aanraking komen met
ongewenste intimiteiten of agressie
op het werk en ze hebben daar vragen
over, dan behandelt de docent dat in de
les”. De zorgopleidingen worden door
Prins Heerlijk deels zelf ontwikkeld. Ook
daaruit blijkt dat de leerling voorop staat.
Dick: “De opleiding op niveau 1 hebben
we zelf geschreven, omdat regulier opleidingsmateriaal niet altijd past bij onze
leerlingen. Dat zijn praktijkmensen. In de
reguliere opleiding komt communicatie
bijvoorbeeld weinig terug. Hoe ga je om
met een cliënt, diens naasten en met je
collega’s? Daarom hebben we lesmateriaal over omgangskunde geschreven.
Daarmee zet je leerlingen steviger neer
in de praktijk”.

Van zorg naar dienstverlening
De zorgopleiding is in de loop der tijd
breder geworden. Dick: “We zijn begonnen met ouderenzorg, gericht op vooral
dementerende ouderen. Naarmate het
aantal leerlingen groeide, zijn er ook
praktijkplekken bij gekomen in ziekenhuizen, de kinderopvang, zorgboerderijen,
Thomashuizen en dagbesteding. We
richten ons nu ook op dienstverlening, de
meer faciliterende kant.

PRINS HEERLIJK
We hebben inmiddels de eerste assistent
huismeester opgeleid. Die werkt wel in
een verpleeghuis, maar geeft technische
en logistieke hulp”.

Doorstromen naar werk
Het succes van Prins Heerlijk zit ook in
het vervolgtraject, de doorstroom naar
werk. Het slagingspercentage is hoog.
“Als een leerling zijn diploma haalt, nemen we geen afscheid. Ik blijf die jongere
coachen en begeleiden naar werk. De
jongeren die ik nu coach hebben bijna
allemaal een vaste baan, al dan niet op
maat ontwikkeld. In veel gevallen krijgen
leerlingen na hun stage een baan binnen
de organisatie. Ze zijn immers intern
opgeleid en hun meerwaarde is duidelijk
geworden,” vertelt Dick. Na hun diploma
komen oud-leerlingen maandelijks terug
voor deskundigheidsbevordering. “Daar
kunnen ze met andere oud-leerlingen
ervaringen delen. We bespreken ook thema’s, zoals ontwikkelingen in de zorg”.

Win-win situatie
Paul de Bruyn van Vitalis legt uit dat
zijn organisatie de jongeren een opleiding biedt en aansluitend een tijdelijk
contract. “Je kijkt hoe het is gelopen. Is
het een goede match geweest? Past het?
Voor zo’n tijdelijk contract afloopt, zijn
we alweer drie jaar verder”. Binnen zijn
organisatie werd er aanvankelijk wisselend op gereageerd. Soms wat huiverig.

“Wat komt er allemaal bij kijken? Kost
het niet teveel tijd aan begeleiding? Levert het meer op dan het kost? Dat soort
vragen leven. Het speelt ook mee dat
er in het verleden trajecten zijn mislukt
met verschillende niveaus in de zorg. En
er zijn gevoeligheden over bestaande
functies, die vervallen zijn door bezuinigingen. De ondernemingsraad wil dan
weten hoe het zit: eerst kon het niet
meer en nu ineens wel”, licht hij toe. Die
vragen begrijpt hij goed. “Ik heb met de
collega’s eerlijk besproken wat de plussen
en minnen zijn van dit traject. Maar ook
dat het onze cliënten veel oplevert: ze
krijgen meer aandacht en er zijn meer activiteiten. Inmiddels is er veel enthousiasme. We starten nu net en gaan zien of er
een goede match is tussen onze cliënten
en de leerlingen. Dat hoop ik natuurlijk
van harte!”

Mogelijkheden voor de toekomst
Paul ziet meer mogelijkheden voor de
toekomst. “Op dit moment komt er heel
veel geld beschikbaar voor verpleeghuizen, dat kan een aardige wind in de
rug geven. Voor 2018 is er 335 miljoen
beschikbaar. Dat is geld voor zo’n 40.000
werknemers. In verpleeghuisland gaat
iedereen nadenken: hoe gaan wij die verpleegafdelingen extra ondersteunen? Dat
kan heel goed in de vorm van een leerling
van Prins Heerlijk. Onze cliënten zijn er
ook bij gebaat. Een win-win situatie”.

Voor wie is Prins Heerlijk?
De beschikbare plaatsen zijn bestemd voor
jongeren die:
• Gemotiveerd zijn en graag willen leren en
werken in de zorg en dienstverlening;
• Leer- en/of concentratieproblemen hebben
en/of een licht verstandelijke beperking;
• Door verschillende oorzaken weinig kansen
hebben op de huidige arbeidsmarkt;
• Tussen de 16 en 27 jaar zijn, zonder startkwalificatie;
• Graag beroepsonderwijs willen volgen en
een diploma willen halen;
• Speciaal voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs of vmbo gevolgd hebben;
• Gebaat zijn bij een kleinschalige leeromgeving en individuele begeleiding.

Prins Heerlijk zoekt altijd stage- en
leerwerkplekken in de zorg, met name in
de regio Eindhoven. Zorgorganisaties die
interesse hebben, kunnen contact opnemen
met Twanny Raap, trajectbegeleider bij Prins
Heerlijk (twanny@prinsheerlijk.nl).

Ellis Roijakkers is net begonnen aan het tweede
jaar van de opleiding Dienstverlening helpende Zorg en Welzijn bij Prins Heerlijk. “Eerder
deed ik de reguliere niveau 2 opleiding via het
Summa College. Daar ben ik toen mee gestopt.
Bij Prins Heerlijk krijg ik veel meer begeleiding,
ik kan mijn eigen tempo volgen en docenten
helpen mij met de opdrachten. Het is echt leuk.
Twee dagen per week ga ik naar school, tot deze
zomer was dat in Tilburg, maar vanaf dit jaar
in Eindhoven. En drie dagen per week loop ik
stage bij Vitalis Engelsbergen in Eindhoven. Die
afwisseling vind ik heel fijn, net als de tevreden
gezichten van cliënten. Wat ik hierna wil gaan
doen? Doorgaan met de opleiding op niveau 3!”
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Samen aan Zet
In het Summa College Zorg & Welzijn in Eindhoven
wordt aandachtig geluisterd tijdens de informatiebijeenkomst over Samen aan Zet. In dit project ontwikkelden
organisaties uit VV&T en gehandicaptenzorg uit omgeving
Eindhoven en het Summa College de opleiding en het
werving- en voorselectieproces tot Verzorgende IG/MZ op
BBL3-niveau.

De coördinatie van het wervings- en selectieproces ligt
bij Transvorm. Tijdens het voorselectieproces wordt, naast
een oriëntatiebijeenkomst en een brievenselectie, het
e-assessment ‘Geschiktheid’ uit het Transvorm Loopbaan
Portal ingezet. Samen aan Zet is een doorlopend project
waarin elke 10 weken nieuwe leerlingen kunnen instromen.
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Waarschuwingsregister in Brabant
De landelijke werkgeversorganisaties verenigd in Regioplus
hebben besloten het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn in de komende twee jaar te implementeren. Hiermee
willen de werkgeversorganisaties een actieve bijdrage leveren aan preventief beleid en een veilige werkomgeving voor
cliënten én personeel in uw organisatie.
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Transvorm stelde Lucas Middelhoff (oud bestuurder in
de gehandicaptenzorg) aan als ambassadeur. Hij licht de
werking van het register in uw organisatie en/of regio graag
nader toe. Neem voor meer informatie contact met hem op
via l.middelhoff@transvorm.org .

WAARSCHUWINGSREGISTER

Goede en veilige zorg
garanderen met het
Waarschuwingsregister
Eind 2016 sloot Amerpoort zich als eerste werkgever in
Utrecht aan bij het Waarschuwingsregister. Bestuurder Paul Willems vertelt waarom: “Kwetsbare cliënten
hebben recht op goede en veilige zorg.”
Een extra middel
Voor zorginstelling Amerpoort was de
vergewisplicht de aanleiding om zich aan
te melden bij het Waarschuwingsregister. Deze plicht is bedoeld om werkgevers
te laten controleren of nieuwe medewerkers geschikt zijn om zorg te verlenen.
Willems: “Het Waarschuwingsregister is
een mooi instrument om professionele,
betrouwbare medewerkers aan te trekken. Natuurlijk bestaan er al instrumenten om dat te doen, maar deze bieden
onvoldoende garantie. Zo bestaat er bij
referenties de (on)geschreven regel dat je
geen negatieve kritiek geeft. De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is op
zich een goed middel, maar heeft weer
als nadeel dat deze verloopt. Bovendien
worden niet alle relevante, grensoverschrijdende incidenten opgenomen in
het Justitieel Documentatiesysteem. Het
Waarschuwingsregister, dat gevuld wordt
door werkgevers, is wel bedoeld voor alle
relevante incidenten en geeft daardoor
een beter beeld. Het is een extra middel
om veiligheid en betrouwbaarheid in de
zorgrelatie vorm te kunnen geven. Amerpoort is een zorginstelling voor mensen
met een verstandelijke beperking en de
cliënten zijn dan ook extra kwetsbaar. Die
wil je goed kunnen beschermen.”

Rol van de bestuurder
Maar het gaat niet alleen om het beschermen van cliënten. Willems: “Ook

medewerkers hebben recht op betrouwbare en professionele collega’s en moeten erop vertrouwen dat er ingegrepen
wordt bij grensoverschrijdend gedrag. Als
instelling moet je daarom heel duidelijk
zijn bij gedrag wat niet door de beugel
kan. Medewerkers moeten zich veilig
kunnen voelen binnen een organisatie.
Als je twijfels hebt over een collega, moet
er een gesprek mogelijk zijn. Een open
cultuur is belangrijk om dilemma’s of
zaken die fout gaan te kunnen bespreken.
Daar leer je alleen maar van.
Voor mij als bestuurder is het niet
mogelijk om alle 2400 werknemers
van Amerpoort te kennen, maar het is
wel mijn taak om mee te denken over
de randvoorwaarden voor een veilige
en open werkcultuur. En als er dan een
nieuw middel is dat helpt om professionele, betrouwbare collega’s aan trekken,
is het als bestuurder mijn taak om na te
denken over aansluiten. Daarnaast ben ik
regelmatig in gesprek met de directeuren
over hoe het staat met de veiligheid en
de kwaliteit van de zorg. Men mag van
me verwachten dat ik me bezig houd
met hoe dit te verbeteren en te garanderen. Voor aansluiting bij het Waarschuwingsregister, is het de procedure dit
te bespreken met de ondernemersraad.
Zij erkenden het belang van die veilige
werkcultuur en waren dan ook direct
akkoord.”

Ook voor collega-instellingen
Willems is blij dat Amerpoort zich heeft
kunnen aansluiten. “Hierdoor draag ik
niet alleen bij aan de goede en veilige
zorg in de eigen instelling, maar ook in
die van anderen. Ons succes is ook het
succes van collega-instellingen. Ik hoop
dat andere instellingen zullen volgen.
Want een instrument als het Waarschuwingsregister kan pas optimaal werken
als het collectief gedragen wordt. Hoe
meer organisaties zich aansluiten bij het
Waarschuwingsregister, des te beter.”

Zo werkt het Waarschuwingsregister
Het Waarschuwingsregister is een goed
beveiligde online applicatie die 24/7 beschikbaar is voor bevoegde personen. Volgens
een door de Autoriteit Persoonsgegevens
goedgekeurd protocol kunnen personen
die over de schreef zijn gegaan worden
toegevoegd aan het register. Elke deelnemende organisatie kan personen toevoegen
en op ieder moment controleren of personen
in het systeem zijn geregistreerd. Vanwege
de gevoeligheid van de informatie zijn alle
gegevens versleuteld opgeslagen en alle
privacyregels zorgvuldig geborgd.
www.waarschuwingsregisterzorgenwelzijn.nl

Ook voor niet-cliëntgebonden functies
Op dit moment kunnen alle organisaties in
de VV&T, GGZ en Gehandicaptenzorg aan
het register deelnemen. Het register geldt
voor zowel cliëntgebonden als niet-cliëntgebonden functies (verzorgenden, verpleegkundigen, schoonmaakpersoneel, medewerkers vervoer, et cetera). Ook vrijwilligers,
uitzend- en stagekrachten kunnen in het
Waarschuwingsregister worden opgenomen.
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Jeroen Slootmans,
directeur van jeugdzorgorganisatie Topaze

“Ik zoek continu de balans
tussen dingen roepen en
anderen ook de vrijheid
geven om te innoveren”
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“Wie pakt de handschoen
met ons op? Wie wil er mee
het verschil maken en de
stroom verleggen?”
“De jeugdzorg is in beweging en de transitie kán een
transformatie betekenen. Daarom wil ik dingen ontdekken, nieuwe oplossingen vinden en ontwikkeling
genereren door niet alleen te denken, maar ook te
doen. Soms doet dat pijn en soms is dat geweldig. We
leggen de lat hoog en zijn soms een ‘pain in the ass’,
maar ik roep andere zorgorganisaties op om de uitdaging met ons aan te gaan.”
Het zijn de woorden van Jeroen Slootmans, directeur van jeugdzorgorganisatie
Topaze in Schijndel. “Ik ben altijd zoekend
geweest. Had geen pasklaar idee bij mijn
carrière. Wel wist ik dat ik iets zinvols
wilde doen. Na mijn VWO-diploma bleef
ik ‘hangen’ bij het HBO. De universiteit,
waar ik psychologie studeerde, vond ik
te theoretisch. Daarom koos ik voor SPH.
Ik keek mijn ogen uit: ‘Wat voor wereld
is dit?’ Mensen hielpen elkaar, maar ik
miste een kritische houding. Waarom
doe je wat je doet?
Daarnaast zat ik zelf in een tweestrijd:
mijn ouders hadden al jarenlang een
motorrijschool waar ik les gaf. Ik leidde
politieagenten op, gaf rijvaardigheidstraining en deed ook aan racesport. Toch
besloot ik om uit de motorwereld te
stappen en mijn eigen pad te zoeken. Ik
rolde van de ene in de andere baan en
kwam uiteindelijk in de ambulante hulp-

verlening terecht. Daar was ik op mijn
plek! Aanbellen en iemands leefwereld in
stappen. Het verhaal áchter het papieren
dossier zien, horen en beleven. Maar
uiteindelijk miste ik toch de vrijheid om
nieuwe paden te bewandelen.”

Voorbereiden op een tsunami
Toen kwam Paul van der Sman in beeld.
Een orthopedagoog en net als Jeroen
een echte avonturier. Er was direct een
match. In 2003 richt hij Topaze op en
Jeroen sloot bij hem aan. Ze wilden hulp
bieden aan kinderen, jongeren en hun
ouders die vastliepen in de opvoeding.
“We waren met vier medewerkers en deden wat op ons pad kwam. We verkregen
een licentie van de provincie en om die
te behouden, werden we gedwongen tot
groei. In korte tijd groeiden we uit tot een
organisatie van vijftig man. En toen was
het geld bij de provincie op.

We hadden een enorm innovatief vermogen, maar konden en mochten toen niet
veel meer. Daar was de transitie.
Ik was voorbereid op een ‘tsunami’.
Topaze flirtte met grote bedrijven, maar
we wisten dat we dan opgeslokt zouden
worden en onze eigen identiteit snel
kwijt zouden zijn. Paul gaf aan dat hij
klaar was voor een nieuw avontuur
buiten Topaze. Ik geloofde dat er meer in
onze jeugdzorgorganisatie zat en wilde
bijdragen aan de inrichting van een
nieuw jeugdzorgstelsel. Ons bedrijf was
klein én groot genoeg om te bewegen.
Mijn nieuwsgierigheid won het van mijn
onzekerheid. Ik schatte de kans op succes
in op 51%. Dat gaf de doorslag: ik werd
directeur/eigenaar van Topaze en ging
een groot avontuur aan.”

Balans tussen roepen en vrijheid
“Als directeur van Topaze heb ik innovatie
hoog in het vaandel staan. Wanneer je
wilt innoveren, moeten je plannen de
ruimte hebben om te kunnen landen.
Ik heb vaak genoeg gezien hoe grote en
goede ideeën stranden wanneer er geen
draagvlak is. Medewerkers van Topaze
moeten hier graag zijn en een bijdrage
willen leveren. Ze moeten open staan
voor nieuwe ideeën en werkwijzen. Soms
hebben medewerkers een klein ondersteunend zetje nodig en soms is dit niet
de juiste werkplek voor hen. Als bedrijf
en als directeur is het continu een balans
zoeken tussen dingen roepen en anderen
ook de vrijheid geven om te innoveren,
om hun bijdrage te kunnen leveren.
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TOPAZE
Ik probeer een kader te bieden waarbinnen zij vrij kunnen bewegen. Ons organogram ziet er dan ook anders uit.
We hebben drie uitvoerende teams:
Ambulant (bijvoorbeeld bij een (v)
echtscheiding), Kort Verblijf (bijvoorbeeld
voor jongeren met een gedragsstoornis)
en Langdurig Verblijf (gezinshuizen). In
de overlap tussen deze gebieden zitten
innovatiemogelijkheden. Waar kun je
kennis van Kort Verblijf toepassen op
Ambulante Hulpverlening en andersom?
Dáár ontstaan mooie, nieuwe manieren
van hulpverlening. Een goed voorbeeld
daarvan is Kansband.

De kans om het wél goed te doen
Met Kansband dringen we het aantal
jongeren dat eindigt in een gesloten
inrichting terug. Dat doen we door het
gesprek aan te gaan met sleutelfiguren.
Wie speelt of speelde een belangrijke en
positieve rol in het leven van de jongere?
Dat kan een moeder zijn, een vriend,
maar bijvoorbeeld ook een voetbalcoach.
Samen bespreken we het dilemma en de
kansen. Onze hulpverlener faciliteert het
gesprek en zoekt op gerichte wijze naar
informatie. Ook stelt de hulpverlener de
jongere en zijn of haar netwerk in staat
om eigen keuzes te maken, zoals het zoeken van sleutelfiguren en het opstellen
van een plan.
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Vervolgens krijgt de jongere een elektronisch polshorloge met een GPS-tracker.
De sleutelfiguren monitoren de plaatsen
waar de jongere komt en bewaken de
afspraken. Gaat het goed? Dan zorgen
de sleutelfiguren voor steun. Verschijnt
de jongere niet op school, terwijl dat wel
de afspraak is? Dan reageren ze daarop
volgens het plan dat zij met de jongere
gemaakt hebben. Met Kansband krijgen
jongeren de kans om het wél goed te
doen. Je hoeft niet meer te bewijzen
waar je was, hebt geen discussies meer
en stimuleert positief gedag met positieve mensen. Mensen die de hoop bij jou
nog niet opgegeven hebben. Je geeft de
jongere een stukje regie terug. De resultaten zijn verbluffend.

Taakverantwoordelijk
Dankzij onze innovatieve projecten als
Kansband en Project Ervarend Leren
(PEL), waarbij jongeren 180 dagen wonen
en werken op een agrarisch bedrijf in
Noord-Brabant, vragen wij van onze
medewerkers een heel andere rol. Zij zijn
professioneel faciliterend. Dat is in mijn
ogen dé kantelingsopdracht in de transitie. Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.
Ik noem onze manier van werken niet
zelfsturend, maar taakverantwoordelijk.
Je moet verantwoordelijk kunnen of mogen zijn als team en als hulpverlener. Zelf
oplossend denken binnen het kader.

De stroom verleggen
Topaze is een BV en daarmee toch een
vreemde eend in de bijt in zorgland. Ook
onze innovatieve houding wekt hier en
daar angstgevoelens op. De gevestigde
orde is vaak bezig met overleven, terwijl
wij ons vooral focussen op het aanpassen, innoveren en optimaliseren van het
jeugdzorgcircuit. Daarmee zijn we soms
een ‘pain in the ass’. Maar wij willen
dat de transitie uiteindelijk leidt tot een
transformatie. Wie pakt die handschoen
met ons op? Wie wil er mee het verschil
maken en de stroom verleggen? We slaan
graag de handen ineen!”.

Topaze dankt haar naam aan de steen
Topaas, een zonnige (half)edelsteen
die ontwikkeling en zelfverwezenlijking
stimuleert. De letters TOPAZE staan daarnaast voor Tijdelijke Opvang bij Probleemsituaties en Advisering bij Zelfontplooiing.
Kinderen, jongeren, ouders of gezinnen
komen bij Topaze terecht als ze problemen
ervaren rondom gedrag, opgroeien, opvoeden, echtscheiding, schoolverzuim en andere
complexe opvoed- en opgroeisituaties via
verwijzing door de gemeente, de (huis)arts,
een gecertificeerde instelling of via particuliere inkoop.

ZIEKENHUIZEN AAN ZET

Ziekenhuizen als spil in regionale samenwerking

“Samenwerken is het
alternatief voor fusie.
Je moet elkaar iets gunnen”
“We hebben hier bedden moeten sluiten op de SEH, de
IC en de afdeling gynaecologie en verloskunde, puur
door gebrek aan personeel. Dat is niet leuk”, zegt Peter
Langenbach. Hij is voorzitter van de raad van bestuur
Maasstad Ziekenhuis, een topklinisch opleidingsziekenhuis met 600 bedden in Rotterdam-Zuid.
“Maar het goede nieuws is”, zegt hij er
meteen achteraan, “dat dit ons dwingt
op HR-gebied regionaal samen te werken.
Met elkaar constateren we dat de kloof
groeit tussen enerzijds de toenemende
zorgvraag en anderzijds een krimpend
personeelaanbod. Ik zie het ook in ons
ziekenhuis: in de afgelopen jaren is bezuinigd op personeel en opleidingsplaatsen. Dat zijn we nu aan het oplossen”.
De uitdaging is volgens hem hoe je de
varkenscyclus – een begrip in de economie waarbij je telkens vertraagd reageert

op het vraag- en aanbod mechanisme kunt doorbreken. “Je moet beter voorsorteren op de toekomst. Wij zijn hard bezig
om de vraag naar zorg en het personeelsaanbod flexibel te laten wisselwerken”.
De crux is dat er meer intensieve regionale samenwerking met alle zorgleveranciers komt. Ziekenhuizen moeten in die
transitie een centrale, sturende rol spelen
- daarvan is Langenbach overtuigd. Hij
is in dit veranderingsproces één van de
kartrekkers in de regio Rotterdam.

Regionale verantwoordelijkheid
Allereerst heel praktisch. ”Er worden
meer mensen boventallig opgeleid, dat
geldt met name voor personeel op de
kinderafdeling, de SEH en de IC. Ook is
het de kunst om mensen te behouden.
Daar hebben we met de zorgspelers in de
regio afspraken over gemaakt. Niet mensen wegkopen, door middel van bijvoorbeeld bonussen, om het rondpompen
van personeel te stoppen. We zijn hier
een jaar geleden mee begonnen. In oktober zijn we in ons ziekenhuis op de SEH
qua personeel weer helemaal op sterkte.
Er wordt regionale verantwoordelijkheid
genomen en we houden ons strakker dan
daarvoor aan onze afspraken”.
Hij refereert in dit verband aan het prisoners dilemma. “Je kijkt naar de relatieve
voordelen van samenwerken versus niet
samenwerken. Iemand wegkapen biedt
voor jezelf misschien een voordeel – je
hebt een lege vacature ingevuld en de
nood is geledigd – maar het ondermijnt
de markt als geheel.

InVorm | september 2017

29

ZIEKENHUIZEN AAN ZET
De enige goede manier is dat je het met
z’n allen doet. Dat geldt ook voor de
andere zorgaanbieders, zoals de ggz, in
de regio”.

Stijgende zorgvraag
Aan de andere kant van “die delta” zit de
stijgende zorgvraag. Het aantal patiënten
zal, gelet op de vergrijzing, niet dalen en
de vraag naar zorg door de toegenomen
medisch-technologische mogelijkheden
evenmin. Langenbach constateert in zijn
ziekenhuis dat de laatste jaren steeds
zwaardere patiënten worden opgenomen. Mensen met multi-klachten. “Wat
ik ook zie, is dat vroeger op de SEH veel
zelfverwijzers – mensen die zich op eigen
houtje met klachten melden aan de
balie – kwamen en zij nu bijna standaard
binnenkomen met een verwijzing via de
huisartsenpost. Door maatregelen vanuit
het ministerie van VWS, in samenwerking met de zorgverzekeraars, zijn de
huisartsenposten tussen de patiënt en
het ziekenhuis geplaatst. Zij selecteren
wat urgent is of ter plaatse kan worden
opgelost, wie weer naar huis kan of moet
worden opgenomen in een ziekenhuis.
Dit is een enorme efficiëntieslag. Er zijn
nog wel wat zelfverwijzers, maar die worden meestal vanwege de ernst meteen
opgenomen. De meeste patiënten die bij
ons binnen komen zijn zwaar en complex
– en dat percentage stijgt”.
De behoefte aan ziekenhuiszorg neemt
kortom niet af en wordt tegelijkertijd
intrinsiek zwaarder. Hoe moet een
ziekenhuis hier op reageren? “Mijn antwoord: je moet efficiënter werken en zien
te voorkomen dat patiënten binnenkomen. Wat ik daarmee bedoel: patiënten
verplaatsen naar de eerstelijnszorg en
het hele medische traject - verzorging,
medicatie, therapie - laten plaatsvinden
in de thuissfeer met behulp van de huisarts, andere zorgverleners en mantelzorg.
Daarnaast kan er thuis gemonitord worden met behulp van e-health, ook daar
zie ik nieuwe kansen”.
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De tendens tot een verplaatsing naar
de eerstelijnszorg dwingt eveneens tot
meer regionale samenwerking. Dit is
ook ingegeven door het beleid van de
overheid en de zorgverzekeraars om de
groeiende zorgkosten te beteugelen, zonder dat de kwaliteit van de zorg eronder
lijdt. Ziekenhuizen spelen ook hierin een
sleutelrol. Maar hoe organiseer je minder
dure ziekenhuiszorg?

Beter afgestemd zorgaanbod
Langenbach, die econoom is, veert op –
met dat vraagstuk is hij volop bezig. Het
hangt volgens hem allemaal met elkaar
samen; de delta in relatie tot tijd, kosten
en kwaliteit. Voor hem is het zonneklaar:
“Ziekenhuizen moeten zich onderling
anders organiseren op het gebied van
kwaliteit en kunde, zodat het zorgaanbod in de regio beter op elkaar wordt
afgestemd”.
Het Maasstad Ziekenhuis zit met zes
andere topklinieken in Nederland in
het samenwerkingsverband Santeon.
Met elkaar delen ze de ambitie om de
kwaliteit van de zorg te verbeteren. Zij
wisselen informatie uit en voeren open
gesprekken over innovatie. “We hebben
bijvoorbeeld voor borstkanker een aantal
indicatoren ontwikkeld, waarmee we
de kwaliteit meten om te bepalen wat
de beste aanpak is. De indicatoren zijn
gevormd op het niveau van uitkomst,
proces en ervaring van de patiënt. We
kijken naar de uitkomst – gemeten naar
hoeveel procent er nog leeft, geneest
of opnieuw geopereerd moet worden.
Naar de efficiëntie in het proces, zoals
het aantal ligdagen of doorlooptijd. En
naar wat een patiënt belangrijk vindt,
zoals de tijd tussen de diagnose en de
behandeling – die moet zo kort mogelijk
zijn. De uitkomsten van de verschillende
ziekenhuizen vergelijk je met elkaar en zo
zie je hoe je bijvoorbeeld het aantal ligdagen kunt reduceren. Daarmee komen
weer bedden vrij voor andere patiënten.
Hetzelfde doen we met dotteren, dat kan
in één dag. Of diabetes, die ziekte kan op
afstand worden begeleid”.

Daarnaast zal de kwaliteit van de zorg
zelf anders benaderd moeten worden
door ‘gepast gebruik’ te stimuleren om
onder- en overbehandeling tegen te
gaan. “Maar als je overbehandeling wilt
terugdringen, zal je het beloningssysteem anders moeten inrichten. Er zitten
nu nog teveel tegenstrijdige prikkels in
het systeem. Je wordt niet beloond als je
zorg verplaatst of het intern efficiënter
regelt. Dit is bij ons écht een onderwerp
van gesprek. Je kan andere prikkels
inbouwen, bijvoorbeeld een budget niet
corrigeren op het moment dat je minder
behandelingen doet. In onze budgetsystematiek compenseren we die negatieve
beweging dan ook niet; dokters worden
in hun honorarium gecompenseerd. Je
moet preventie belonen en niet straffen”.

Specialiseren
En hoe zit het met de noodzaak om het
medische aanbod van ziekenhuizen in de
regio beter op elkaar af te stemmen? “Ja,
ik wil graag meer samenhang tussen de
ziekenhuizen waarmee we nu al samenwerken. Niet elk ziekenhuis hoeft alles
te kunnen en alles aan te bieden. Waar
we naar streven op lange termijn is dat
er accenten op specialisme komen door
het op één locatie te concentreren. De
zorg op de juiste plek, een balans tussen
kwaliteit en afstand”.
Hij vertelt trots dat hij vanmorgen met
de bank heeft gepraat en de plannen
voor de verbouwing van het ziekenhuis in
Spijkenisse rond zijn. “Geweldig nieuws!”.
Langenbach is ook bestuurder van het
Spijkenisse Medisch Centrum (voorheen Ruwaard van Putten Ziekenhuis),
nadat het ziekenhuis twee keer is failliet
gegaan. “In het afgelopen jaar is er 7
miljoen bespaard. Het huidige gebouw
wordt verbouwd, maar het aantal meters
gaat met de helft omlaag. De andere
helft komt beschikbaar voor ander zorgaanbieders, waaronder bedden voor huisartsen. Dat past in het nieuwe concept
van regionale samenhang tussen zorgaanbieders. Het was een enorm ziekenhuis met een breed aanbod, nu komen er
medisch-specialistische accenten”.

ZIEKENHUIZEN AAN ZET
Het idee is dat er bepaalde zorg uit de
regio wordt verplaatst naar Spijkenisse. Het gaat niet om de topklinische of
acute zorg, maar om planbare zorg, zoals
galblaasoperaties, plastische chirurgie of
geriatrie. “Andere randvoorwaarden zijn:
de patiënt moet relatief gezond zijn en
het – uiteraard – ook willen”.

Samenwerken als alternatief voor fusie
Hierdoor komt er in andere ziekenhuizen
ruimte vrij. Verschuiven gaat gepaard
met concentratie elders. Zo heeft het
Maasstad Ziekenhuis op 1 september
2017 de deuren geopend van de nieuwe prostaatkankerkliniek. Langenbach
vertelt enthousiast: “Onderzoek heeft
bewezen dat concentratie van de
operaties leidt tot betere resultaten. De
diagnostiek en overige behandelingen
van prostaatkanker blijven wel in de andere ziekenhuizen in de regio, alleen de

operaties worden geconcentreerd op één
locatie. Deze manier van samenwerken
heeft de toekomst”.
“Dat betekent niet dat kleine, algemene
ziekenhuizen gaan verdwijnen”, zegt hij
er nadrukkelijk bij. “Afstand blijft een rol
spelen voor patiënten. Ik vind het belangrijk dat er individuele aandacht voor
een patiënt is. Ook medewerkers moeten
elkaar goed kennen –fijn samenwerken is
goed voor de patiënt”.
Voor de nauwere samenwerking met de
vier ziekenhuizen in de regio zal gebruik
gemaakt worden van een gemeenschappelijk elektronisch patiëntendossier.
Dat gebeurt volgens hem nog nergens,
althans nog niet tussen ziekenhuizen die
niet gefuseerd zijn. “Samenwerken is het
alternatief voor fusie. Je moet elkaar iets
gunnen”.

Het speelveld in de zorg kent vele spelers.
Hoe krijgt hij het voor elkaar, die nieuwe
samenwerking? “Bij de transitie betrek je
iedereen, uiteraard ook de medische staf.
Als je vanuit het belang van de patiënt
redeneert, dan is er niemand tegen.
Het Santeon biedt mij altijd goede argumenten. Van professioneel met elkaar in
gesprek gaan, wordt iedereen warm, zo
is mijn ervaring”. Zijn secretaresse klopt
op de deur, hij heeft een afspraak, en weg
is Langenbach. Met dezelfde energie als
waarmee hij bezig is de samenwerking in
de regio tot stand te brengen.

InVorm | september 2017

31

ZIEKENHUIZEN AAN ZET

Timo Schrama, adviseur zorginnovatie
(ZorgZicht, De Nieuwe Adviseurs)

“Geen zorginstelling
staat nog op zichzelf”

Timo Schrama:
“Ziekenhuizen moeten regionaal intensief
gaan samenwerken met alle zorgleveranciers. Anders krijgen we het niet voor
elkaar om zonder een stelselwijzing de
kosten te beheersen. En op die wijziging
zit niemand in de zorg te wachten”, meent
Timo Schrama, adviseur zorginnovatie
voor Zorgzicht.
Dat de zorg volop in beweging is, weet
hij als geen ander. Hij adviseert zorgorganisaties hoe zij moeten anticiperen
op de uitdagingen van de toekomst. Zijn
expertise in technologie, strategie en bedrijfsmatig inzicht zet hij in om het grote
spelersveld in de zorg inhoudelijk richting
te kunnen geven. Intensivering van regionale samenwerking vindt hij niet alleen
nodig, het is urgent. Het ziekenhuis speelt
daarin een sleutelrol. Als leverancier van
medisch-specialistische zorg, maar ook als
grote werkgever.

Groot verloop
Op basis van onderzoek constateert hij
dat er twee tegen elkaar in trekkende
bewegingen zijn. “Enerzijds is er generiek
gesproken een toename van het aantal
patiënten (bijvoorbeeld met 8 procent
in Noord-Brabant de komende 10 jaar),
aan de andere kant daalt het personeelsaanbod. Op zich is werken in een ziekenhuis aantrekkelijk, de salarissen zijn iets
verbeterd en het werk is divers. Maar er is
ook een groot verloop en de vraag groeit
harder. Die delta, tussen de trekkende
krachten, neemt nog steeds toe”.
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Roer om
Het roer gaat in de ziekenhuiswereld om,
zoveel is duidelijk voor Schrama. Ziekenhuizen moeten volgens hem nu stappen
ondernemen. “Goed samenwerken met
de eerstelijnszorg gebeurt natuurlijk al
veel langer, maar huisartsen kunnen meer
taken overnemen van specialisten. Je ziet
dat het ziekenhuis aan het evolueren is.
Van een locatie waar heel veel patiënten
behandeld worden, naar een meer gedifferentieerd opnamebeleid. Die beweging
zet door. Daar zijn veel ziekenhuizen nu
mee bezig”.
Maar, zegt hij, het is niet altijd duidelijk
wat er achter de voordeuren van een
ziekenhuis gebeurt. “De transparantie
kan echt beter. Samenwerken binnen
een regio vraagt om een eerlijke dialoog
en afstemming, een open uitwisseling
van kennis en gegevens. Maar ik geef toe,
het is best ingewikkeld. Er is bijvoorbeeld
vrees bij ziekenhuizen voor omzetverlies
en de eerstelijnszorg moet wel de capaciteit hebben om die nieuwe taken uit te
voeren”.

Regionale coördinator
Voor een goede afstemming van personeel moet er volgens hem een regionale
coördinator komen – die is er nu nog niet.
Dat moet ondermeer voorkomen dat er
een jacht komt op de patiënt en op het
personeel. “Dé opdracht is: hoe kun je de
zorgvraag laten afnemen en tegelijk de
efficiëntie verhogen. Dat hangt nauw samen; want de oplossing is natuurlijk niet
dat je patiënten dan maar niet behandeld.
Je zal eerder moeten kijken naar een andere benaderingswijze: overbehandeling
terugdringen.

Dat ligt ook in de sfeer van preventie.
Een gezonde levensstijl stimuleren om
te voorkomen dat je chronisch patiënt
wordt. Dat vergt binnen een ziekenhuis
andere beloningsprikkels, meer op basis
van gezondheid in plaats van het aantal
handelingen, ingrepen, ligdagen, enz.
Het volume aan patiënten verandert niet
zozeer, maar het verschuift, het verplaatst
van medisch specialist naar huisarts en
andere zorgondersteuners”.
Het is een complex speelveld, zegt hij.
“Maar het is uitdagend om de zorg, met
het personeel als kritische factor, beter te
organiseren. Het doel is uiteraard dat de
patiënt er beter van wordt. De patiënt is
de regisseur, daar organiseer je de zorg
omheen. Overal in Nederland zijn plannen
tot innovatie om te garanderen dat
patiënten goede, gepaste zorg op de juiste
plek krijgen. Niet alleen nu, maar ook op
langere termijn. Die innovatie gebeurt
al op lokale schaal, en dat mag meer
worden. Geen zorginstelling staat nog op
zichzelf, de verbinding vindt plaats via het
personeel. Je moet met elkaar bekijken
hoe je daar slim mee omgaat”.

Als bijlage bij deze InVorm vindt u de longread ‘Ziekenhuizen aan zet in Noord-Brabant: regionale antwoorden op uitdagingen in zorgvraag en personeelsaanbod
noodzakelijk’. Deze bijlage schreef Timo
Schrama (ZorgZicht, De Nieuwe Adviseurs)
samen met Sjoerd de Blok (ZorgZicht, Nyenrode) in opdracht van en in samenwerking
met Transvorm.
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Is de zorg ziek?
De personele tekorten in de zorg zijn al enorm. En toch hebben we de
komende jaren nog veel meer mensen nodig. De vraag is: hoe gaan we dit
in hemelsnaam realiseren? Want terwijl we nieuwe medewerkers via de
voordeur binnen proberen te halen, staat de achterdeur wagenwijd open.
Ik wil u natuurlijk niet vermoeien met
cijfers en percentages. Toch begin ik met
een paar cijfers, omdat ik ze nog steeds
zo confronterend en ongelooflijk vind.
Ik heb het over de medewerkers die elk
jaar, soms na jaren wikken en wegen, de
zorgsector voor gezien houden en hun
geluk elders zoeken. In 2016 bedroeg
deze uitstroom 8,2%. Dit betekent dat
in de provincie Noord-Brabant vorig jaar
12.600 medewerkers het besluit namen
de sector om een of andere reden te
verlaten! Mét al hun opgebouwde kennis
en ervaring. Uit een verdere analyse blijkt
ook dat dit percentage de afgelopen 5
jaar voortdurend is gegroeid. In 2012 bedroeg dit percentage nog ‘maar’ 5,2%.
Bij dit soort cijfers val ik altijd even stil.
Dan kijk ik nog eens goed of er geen komma verkeerd staat of dat er geen appels
met peren worden vergeleken. Maar
inmiddels weet ik wel beter. De cijfers
kloppen. Het gaat echt om medewerkers
die zijn afgehaakt. Voor een deel misschien onvrijwillig vanwege krimp, bezuinigingen en reorganisaties, al was dat
in 2016 al veel minder het geval. Steeds
vaker nemen mensen afscheid vanwege een onprettige werkomgeving en
werkklimaat. Ze hebben genoeg van de
hoge werkdruk, die nog versterkt wordt
door het hoge ziekteverzuim. Ze hebben
ook genoeg van de onzekerheid door de
flexibele contracten, een te kleine baan
en onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden. Een vaak gehoorde klacht is ook
dat medewerkers waardering voor hun
prestaties missen. Het gaat daarbij niet
alleen om erkenning in de vorm van beloning, maar ook gewoon om aandacht en
een compliment op zijn tijd.

Je zou zeggen: eigenlijk niet meer dan
normaal. Toch lijkt het erop dat we het
dieptepunt nog niet hebben bereikt.
Uit de Nationale Zorgenquête die zorgverzekeraar Menzis in juni presenteerde,
blijkt dat de helft van het zorgpersoneel
overweegt uit de sector te vertrekken.
De vierduizend ondervraagden hebben
weinig hoop, bijna 63 procent verwacht
dat de kwaliteit van de zorg alleen nog
maar afneemt. De verwachting is dat de
uitstroom de komende jaren alleen nog
maar zal toenemen. Daarbij komt dat de
economie draait als een tierelier en er
inmiddels in bijna alle sectoren sprake is
van tekorten. Dat betekent er de komende jaren, nog meer dan nu, zal worden
‘getrokken’ aan de beste mensen in de
zorg. Eigenlijk kan er maar één conclusie
zijn. We doen het als sector niet goed
genoeg. We slagen er onvoldoende in
onze mensen te boeien, te binden en te
behouden.
Begin jaren negentig stond Nederland er
slecht voor. Het aantal mensen met een
wao uitkering ging richting de miljoen.
Toenmalig minister-president Lubbers
besloot dat het zo niet langer kon en
deed de beroemd geworden uitspraak
‘Nederland is ziek’. De noodkreet van de
CDA premier vormde de basis voor ingrijpende veranderingen en hervormingen.
Is de zorg óók ziek?
Piet Verrijt
directeur/bestuurder Transvorm
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van de cliënt en zijn de professionals en
zorgteams overgegaan naar zelfsturing.
Zij rapporteren direct aan de drie directeuren die locaties en ondersteunende
diensten onder hun hoede hebben.
De kosten van het management die daarmee vrij zijn gekomen, zijn direct ingezet
in de zorg waardoor extra mankracht bij
de teams is gecreëerd.

“Na ruim zeven intensieve jaren werkzaam te zijn geweest bij De Wever, in
goede samenwerking met collega Willem
Kieboom, heeft de raad van toezicht hem
per die datum eervol ontslag verleend.
De raad van toezicht is dankbaar voor de
constructieve samenwerking en de waardevolle bijdrage die Julius in de afgelopen
jaren aan De Wever heeft gegeven”.

Pascale Voermans nieuwe bestuursvoorzitter SGE

Marco Meerdink bestuursvoorzitter Careyn

Jeroen Lambriks nieuwe voorzitter raad
van bestuur Fokus
De raad van toezicht van Fokus heeft in
Jeroen Lambriks een opvolger gevonden
voor Okko Jongsma, de voorzitter van
de raad van bestuur van Fokus sinds
1994, die eind 2017 met pensioen gaat.
Lambriks neemt op 1 oktober 2017 de
dagelijkse leiding over van Jongsma.
Jeroen Lambriks is lid van het directieteam van Victas BV en directeur van
Inforsa, beide onderdeel van Arkin, en
heeft ervaring in categorale en algemene ziekenhuizen als directielid van een
forensische GGZ-instelling en verslavingszorg. Hij is opgeleid als professional
en manager in de zorg en was bestuurlijk
actief in de verpleegkundige beroepsvereniging V&VN.

De raad van toezicht van SGE heeft per
1 september 2017 Pascale Voermans benoemd tot nieuwe voorzitter van de raad
van bestuur. Zij volgt daarmee Conny
Helder op, die vertrok naar
Stichting tanteLouise.
Voermans was manager zorginkoop
medisch specialistische zorg bij zorgverzekeraar Menzis. Over haar nieuwe
positie zegt Voermans: “Ik zie SGE door
de omvang, samenwerkingsvormen en
ambities als een unieke organisatie in de
eerstelijnszorg. Ik kijk ernaar uit om een
bijdrage te leveren aan een nieuwe fase
in de verdere ontwikkeling van SGE”.

Bestuurder Metske van Archipel
neemt afscheid
Anton Metske vertrekt dit najaar als
bestuurder van zorggroep Archipel.
Toen Metske in december 2009 als
bestuursvoorzitter (aanvankelijk als
interim) aantrad, was de organisatie zeer
hiërarchisch ingericht met teamleiders,
zorgmanagers, locatiedirecteuren en
een raad van bestuur. Onder leiding
van Metske heeft de visieontwikkeling
plaatsgevonden naar de zeggenschap
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Julius Roorda verlaat De Wever
Julius Roorda is per 1 september vertrokken als bestuurder van De Wever en
vervolgt zijn carrière in Noord-Holland als
lid raad van bestuur van Omring.

De raad van toezicht van Careyn heeft
Marco Meerdink per 1 juni 2017 benoemd
als CEO.
Meerdink neemt het stokje over van
Harry Luik, die sinds het vertrek van Rob
van Dam eind 2016 de honneurs waarnam. Recent benoemde de raad van
toezicht Henk Möhlmann als tijdelijk
CFO ter vervanging van Sandra Spek die
per 1 april haar functie neerlegde. De
raad van toezicht gaat samen met Meerdink op zoek naar een vaste CFO.
Meerdink is een ervaren bestuurder in
de zorg. Hij is opgeleid als arts en bekleedde vervolgens functies als manager en bestuurder van ziekenhuizen en
GGZ-instellingen. Daarnaast legde
hij zich als consultant en directeur bij
Twijnstra Gudde toe op advisering en
interim-management in de gezondheidszorg. De afgelopen jaren was hij bestuursvoorzitter van zorgconcern Espria
en Woonzorg Nederland, een woningcorporatie gespecialiseerd in de huisvesting van en dienstverlening aan senioren
en mensen met een beperking.

PERSONALIA
Ziekenhuis, en een academisch centrum.
Voor zijn overstap naar Pantein had hij
de rol van financieel directeur bij Alrijne
Zorggroep, een zorggroep met een
ziekenhuis, verpleging en verzorging.
Daar lag de afgelopen periode het
zwaartepunt op verandermanagement,
organisatieontwikkeling en samenwerking met 1e, 2e en 3e lijn.
Marie-Louise van der Kruis
bestuurder SOVAK
De raad van toezicht heeft Marie-Louise
van der Kruis benoemd tot voorzitter van
de raad van bestuur van SOVAK. Zij volgt
interim bestuursvoorzitter Jan van den
Bosch op.
Marie-Louise van der Kruis was eerder
bestuurder bij Reinier van Arkel in
‘s-Hertogenbosch. Ze vormt een
collegiaal bestuur met Ad van de Laar,
die vorig jaar oktober aantrad als lid van
de raad van bestuur. De opdracht waar
zij samen voor staan, is om de recent
herijkte strategische keuzes voor de toekomst van SOVAK vorm te geven. Onder
het motto ‘Iedere dag doet ertoe’ geven
zij sturing aan de koers waar SOVAK voor
kiest: nog meer werken vanuit de vraag
van de cliënt met behulp van zelforganiserende teams.

Pauline Terwijn is content met de benoeming van de nieuwe bestuurder: “Met de
benoeming van Hazekamp trekken we
een bestuurder aan die veel kennis heeft
van de actuele vraagstukken in de zorg
en thema’s die actueel zijn binnen onze
organisatie. We richten ons op het verder
versterken van de organisatie en de zorgketen waarbij een optimale samenhang
tussen ziekenhuis, thuiszorg, verpleeghuizen en de eerste lijn van groot belang
is voor goede zorg voor de mensen in de
regio”.

De raad van commissarissen benadrukt
dat hij een doorslaggevende rol heeft vervuld in de transitie van de organisatie. Na
een zorgvuldige selectieprocedure heeft
de raad van commissarissen Geert van
den Enden per 1 januari 2018 benoemd
in de rol van algemeen directeur. Geert
van den Enden heeft de kennis, competenties en ervaring om de functie van
algemeen directeur over te nemen. Hij
heeft de afgelopen jaren een prominente
bijdrage geleverd in de strategievorming
en verandering van Bernhoven. Met zijn
aanstelling is de verdere ontwikkeling
en implementatie van de strategie van
zinnige zorg gewaarborgd.

Hans de Veen interim bestuurder Dichterbij
Hans de Veen is per 1 september 2017
tijdelijke bestuursvoorzitter van gehandicaptenzorgorganisatie Dichterbij. Hij
verlaat daarvoor ggz-instelling Mondriaan in Limburg.
Peter Bennemeer vertrekt bij Bernhoven
Peter Bennemeer heeft aangekondigd
per 1 januari 2018 zijn functie als algemeen directeur van Bernhoven neer te
leggen. Geert van den Enden, de huidige
financieel en operationeel directeur, volgt
hem op.

Ton Hazekamp nieuwe bestuurder
bij Pantein
Ton Hazekamp is sinds 1 juni 2017 bestuurder van zorggroep Pantein. Samen
met Pauline Terwijn, bestuursvoorzitter,
vormt hij de raad van bestuur.

In 2011 trad Peter Bennemeer aan als
bestuurder en heeft hij in het ziekenhuis
leiding gegeven aan het concept van
‘zinnige zorg’. Nu de basis van de nieuwe
strategie is gerealiseerd en de daarmee gepaard gaande transformatie is
volbracht, is er voor Peter Bennemeer een
natuurlijk moment aangebroken om het
stokje over te dragen.

De Veen volgt Frank Holtman op, die in
maart dit jaar plotseling overleed. Hij
wordt tijdelijk aangesteld als bestuursvoorzitter, zodat de raad van toezicht tijd
heeft om een definitieve nieuwe bestuurder te zoeken. De Veen heeft ervaring als
bestuurder bij verschillende instellingen
in de langdurige zorg. Dichterbij roemt
hem om die ruime ervaring als bestuurder en denkt dat hij de juiste man is om
de organisatie te leiden.

Een actueel overzicht van Personalia vindt u
op transvormnieuwsinkaart.nl

Ton Hazekamp heeft ruime ervaring in
de zorg en financiën. Hij werkte eerder
bij diverse algemene ziekenhuizen, onder
meer Radboudumc en het Antonius
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Nieuws over arbeidsmarkt en
opleiding in Zorg en Welzijn

Transvorm Nieuws in Kaart
De sector zorg en welzijn verandert enorm, met alle personele gevolgen
van dien. Transvorm Nieuws in Kaart functioneert als hét kennis- en
informatieknooppunt over arbeidsmarkt en opleiden in de sector zorg
en welzijn in de regio. We volgen dagelijks al het nieuws gerelateerd
aan arbeidsmarkt- en onderwijsontwikkelingen, met speciale aandacht
voor nieuws uit Brabant.

Website en nieuwsbrief
Op de website publiceren we al het relevante nieuws. De nieuwsbrief
bevat een actuele, zorgvuldig samengestelde selectie van berichten die
in de voorgaande week zijn verschenen. Veel kennis en informatie over
de personele ontwikkelingen in de zorg zijn beschikbaar bij Transvorm.
Met de website en nieuwsbrief deelt Transvorm Nieuws in Kaart deze

Aanmelden voor de nieuwsbrief

op een open, toegankelijke en laagdrempelige manier.

www.transvormnieuwsinkaart.nl/contact

