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

