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Wilma de Jong
Anders kijken
De afgelopen tijd lijkt soms alle aandacht uit te gaan
naar de personele tekorten in de zorg. Dat is belangrijk,
maar de kwaliteit van de zorgverlening mag daarmee
natuurlijk niet uit het oog worden verloren. Aandacht
voor het opleiden en ontwikkelen van huidige en nieuwe
medewerkers is daarbij enorm belangrijk. Deze InVorm
bevat mooie voorbeelden van wat er op dit gebied in
Brabant gebeurt.
De beschreven voorbeelden en experimenten passen
allemaal onder de noemer ‘Anders kijken, anders leren,
anders doen’, wat ook meteen de titel is van het tweede
advies van de Commissie Innovatie Zorgberoepen &
Opleidingen. In dit rapport staat uitstekend beschreven
welke uitdagingen ons de komende jaren allemaal te
wachten staan. Onze medewerkers moeten hierop
worden voorbereid en worden meegenomen in de
veranderingen die op ons af komen. Daarbij staan drie
thema’s centraal: vakbekwaamheid, samenwerkend
vermogen (over de zorgmuren en opleidingsniveaus
heen) en lerend vermogen, omdat kennis in onze
hedendaagse maatschappij steeds sneller veroudert.
Zo bezien wacht ons op het gebied van opleiden nog
een omvangrijke uitdaging. Ik hoop dat de beschreven
voorbeelden als inspiratie kunnen dienen voor deze
andere manier van kijken, leren en doen. Want ook
de huidige medewerkers moeten anders kijken.
Zo is de grootste drempel bij toepassing van nieuwe
zorgtechnologie de houding van medewerkers: wanneer
zij er niet enthousiast over zijn, zijn hun cliënten dat ook
niet. De uitdagingen die ons te wachten staan, vragen
dus van iedereen een andere houding.
Wilma de Jong
voorzitter raad van toezicht Transvorm
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RAAT: regionale aanval op
personeelstekorten
Iedere regio in Brabant is momenteel bezig met
het opstellen van een Regionaal Actieplan Aanpak
Tekorten (RAAT). Hierin worden de ambities geformuleerd om de personele tekorten binnen de sector
Zorg en Welzijn te bestrijden. Maar waarom worden
deze RAAT’s eigenlijk opgesteld en wat is de stand van
zaken in de regio’s?
De vraag naar personeel binnen Zorg en
Welzijn is de afgelopen jaren spectaculair
gestegen. Om de (dreigende en actuele)
tekorten aan te pakken, introduceerde
Transvorm in mei 2017 het actieprogramma Zonder Zorg 2020. Het actieprogramma kreeg landelijke navolging
en heeft een plek gekregen binnen de
plannen van het ministerie van VWS.
Om het programma om te zetten in
concrete afspraken en acties in Brabant,
wordt per regio een Regionaal Actieplan
Aanpak Tekorten (RAAT) opgesteld. Voor
alle regio’s geldt dat voor de huisartsenzorg een apart RAAT gemaakt wordt.
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Vijf actielijnen

Concrete afspraken

Hoewel elke Brabantse regio zijn eigen
RAAT opstelt, met ruimte voor regionale
invulling, zijn er ook overeenkomsten.
De ambities in een RAAT vallen onder de
vijf actielijnen van Zonder Zorg 2020:
• Verhogen van de instroom- en
opleidingscapaciteit,
• Positief beïnvloeden van de loopbaankeuze van jongeren,
• Verhogen van het opleidingsrendement,
• Vergroten van opleidingsmogelijkheden,
• Bieden van een aantrekkelijke
werkomgeving en een aantrekkelijk
werkklimaat.

In een RAAT worden ambities geformuleerd om de personele tekorten
binnen de sector Zorg en Welzijn te
bestrijden. Maar ambities boeken nog
geen resultaten. Daarvoor zijn concrete
afspraken nodig, die bovendien meetbaar
en controleerbaar zijn. En dat is precies
wat er gebeurt in een RAAT, dat in nauwe
samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijsinstellingen
wordt opgesteld. Transvorm heeft hierbij
een stimulerende, ondersteunende en
coördinerende rol.

Elk RAAT bevat daarnaast regionale en zo
actueel mogelijke arbeidsmarktcijfers, afkomstig uit de arbeidsmarktrapportages
Arbeidsmarkt in Kaart en Onderwijs in
Kaart en van het online arbeidsmarktdashboard Arbeidsmarkt in Beeld.
Bovendien geeft elk RAAT een overzicht
van de reeds lopende regionale acties en
de regionale overlegvormen. Het RAAT
zal minimaal één keer per jaar herijkt
worden, afhankelijk van de ontwikkelingen in de regio’s.

• Positief beïnvloeden
van de loopbaan• Verhogen van
• Verhogen van
keuze van jongeren
het opleidingsde instroom- en
rendement
opleidingscapaciteit

• Vergroten
van opleidingsmogelijkheden

SectorplanPlus

• Bieden van een
aantrekkelijke
werkomgeving
en werkklimaat

Het RAAT vormt de basis voor de aanvragen vanuit Zorg- en Welzijnsorganisaties
binnen het SectorplanPlus. Organisaties moeten vanaf de tweede tranche
het RAAT onderschrijven om in aanmerking te komen voor gelden vanuit SectorplanPlus. Met het SectorplanPlus worden
zorg- en welzijnsorganisaties financieel
ondersteund om via scholing een extra
impuls te geven aan de instroom van
nieuwe medewerkers. Voor deze meerjarige subsidie heeft van het ministerie
van VWS 320 miljoen euro gereserveerd.
Dit betekent dat in de provincie NoordBrabant, verdeeld over diverse tranches,
circa 48 miljoen euro beschikbaar komt.

Eerste tranche
In de aanvraagperiode van de eerste
tranche was de belangstelling groot.
Landelijk dienden ruim 1.250 werkgevers een aanvraag in voor gelden vanuit
SectorplanPlus. In Noord-Brabant lag dit
aantal op 147 werkgevers. Met de subsidiegelden organiseren de werkgevers in
Noord-Brabant gezamenlijk ruim 4000
opleidingstrajecten. Hiermee is een bedrag gemoeid van bijna 12 miljoen euro.

Status RAAT’s
In de diverse regio’s wordt hard gewerkt
aan het opstellen van de RAAT’s. De status (eerste week van april) is als volgt:
West-Brabant
In de regio West-Brabant zijn alle bij
Transvorm aangesloten organisaties en
organisaties die in de eerste tranche een
SectorplanPlus-aanvraag deden, op de
hoogte gesteld van het RAAT en uitgenodigd voor de RAAT-bijeenkomst die
plaatsvond op 1 februari jl. Hier waren 28
vertegenwoordigers van verschillende
zorg- en welzijnsorganisaties uit de regio
aanwezig. Ze gaven feedback en spraken
over aanvullingen op het RAAT.

De doelstelling werd uitgesproken om
samen te werken en ambities te formuleren, doublures te voorkomen en te
richten op concrete acties. Op 1 februari
zijn er drie aandachtsgebieden benoemd,
waarvoor werkgroepen zijn geformeerd.
Deze werken concrete acties verder uit:
• Werkgroep 1: ketenstages ontwikkelen,
• Werkgroep 2: achterdeur dicht bij zorgen welzijnsorganisaties,
• Werkgroep 3: flexibilisering van het
onderwijs voor zowel zij-instroomtrajecten als regulier onderwijs.
De eerste bijeenkomsten van de werkgroepen vonden plaats in maart en april.
Het concept-RAAT is aangepast conform de besproken thema’s en feedback
tijdens de bijeenkomst van 1 februari.
De bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties in West-Brabant hebben het
concept-RAAT ook ontvangen en hadden
tot 31 maart 2018 de tijd hun aanvullingen en wijzigingen door te geven. Deze
zijn verwerkt. Vervolgens is het RAAT
West-Brabant in de eerste week van april
2018 vastgesteld. Het RAAT is definitief.

Midden-Brabant
Binnen de regio Midden-Brabant zijn er
reeds een tweetal projecten actief die
gericht zijn op de aanpak van de arbeidsmarktproblematiek:
• ‘Transmuraal leren, denken én doen’
(mogelijk gemaakt met behulp van het
Regionaal Investeringsfonds);
• ‘Gezamenlijke aanpak arbeidsproblematiek VVT-sector Regio MiddenBrabant’.
Hierop aansluitend wordt nu het sectorbrede RAAT ontwikkeld.
Alle bij Transvorm aangesloten organisaties uit de regio en alle niet-aangesloten
organisaties die vorig jaar een Sectorplan-aanvraag deden zijn op de hoogte
gesteld van het RAAT en uitgenodigd
om tijdens een sectorbrede bijeenkomst
mee te denken over de inhoud van het
actieplan voor haar regio. Tijdens deze
bijeenkomst gaven 18 deelnemers vooral
positieve input en enkele waardevolle
aanvullingen op het eerste concept.

Het format is nu duidelijk, evenals
het overzicht qua netwerkstructuren.
Ambities zijn geformuleerd en er zijn
ideeën voor uitvoering (concrete acties).
De inbreng is verwerkt in een nieuw
concept, dat begin maart met de zorgen welzijnsorganisaties gedeeld is. De
reacties op dit concept zijn verwerkt tot
een definitief document. Naar verwachting zal medio april het definitieve RAAT
gereed zijn.
Zuidoost-Brabant
In de Regiegroep HRM-managers is
besloten om in de regio Zuidoost-Brabant
een RAAT per branche te ontwikkelen. De
uitwerking van de RAAT’s wordt ondersteund door het geaccordeerde activiteitenplan Zuidoost. Daarmee ontstaat een
link tussen de sector zorg en welzijn en
het regionaal werkbedrijf.
In de Bestuurstafel van 12 maart jl. zijn de
volgende focusgebieden voor het RAAT
Zuidoost-Brabant vastgesteld:
• Gezamenlijk werken aan het regionale
imago,
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• Gezamenlijk werven,
• Gezamenlijk opleiden,
• Werken aan de Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers,
• Verhogen van het opleidingsquotum en
opleidingsrendement
• Verbeteren van het leerklimaat.
Deze focusgebieden worden met een
opdracht voor verdere uitwerking weggelegd bij de twee uitvoeringstafels:
De Regiegroep (HRM-managers) en het
Platform Innovatie in Opleiden.
De status van de diverse RAAT’s in Zuidoost-Brabant:
• VV&T: twee werksessies hebben
plaatsgevonden. Het concept-RAAT is
goedgekeurd en de focusgebieden zijn
vastgesteld. Werkafspraken zijn gemaakt, werkgroepen worden ingericht.
•G
 ehandicaptenzorg: de eerste werksessie heeft plaatsgevonden. Het
concept-RAAT is goedgekeurd. Focusgebieden en werkafspraken worden nu
vastgesteld en gemaakt.
• GGZ, jeugdzorg en welzijn: de eerste twee
werksessies hebben plaatsgevonden.
• Ziekenhuizen: de eerste werksessie is in
voorbereiding.
Noordoost-Brabant
In de regio Noordoost-Brabant is een
werkgroep samengesteld vanuit het

KORT NIEUWS
Bestuurders-HR-overleg. Deze werkgroep bestaat uit zes werkgevers Zorg
en Welzijn, Avans Hogeschool (namens
het hbo), ROC de Leijgraaf, ROC Koning
Willem I College en het UWV. De vraag is
besproken hoe onderwijs en praktijk beter op elkaar kunnen aansluiten. Daaruit
zijn ‘superspeerpunten’ voor het RAAT
geformuleerd, namelijk: verhogen van
de instroom, verminderen van de uitval,
afstudeerders behouden voor de sector,
inzet op maatwerk pré-trajecten, zorgen
voor voldoende stageplaatsen voor
BOL-leerlingen (stagegarantie) en het
starten van een imagocampagne voor
schoolverlaters.
Op 22 februari vond een bestuurdersoverleg plaats. Daarin is akkoord gegeven op de speerpunten. Momenteel
worden deze uitgewerkt in concrete
acties. Het concept-RAAT wordt medio
april opnieuw voorgelegd aan de
bestuurders.
RAAT Huisartsenzorg
Voor alle regio’s geldt dat voor de branche huisartsenzorg een apart RAAT
gemaakt wordt. Dit RAAT krijgt een link
met het RAAT in de betreffende regio.
De status van het RAAT Huisartsenzorg
in de verschillende regio’s is als volgt:
• West-Brabant: in West-Brabant is
het concept-RAAT Huisartsenzorg

besproken in twee werksessies. Het
RAAT is aangepast, verstuurd aan de
deelnemers en medio april ter accordering voorgelegd aan het bestuurlijk
netwerk Huisartsenzorg in West-Brabant.
• Midden-Brabant: in Midden Brabant
is het concept-RAAT Huisartsenzorg
besproken in twee werksessies. Het
RAAT wordt momenteel aangepast
en daarna verstuurd naar deelnemers. Medio april wordt het RAAT
ter accordering voorgelegd aan het
bestuurlijk netwerk Huisartsenzorg in
Midden-Brabant.
• Zuidoost-Brabant: in ZuidoostBrabant heeft de voorzitter van het
Bestuurlijk Netwerk Huisartsen het
proces geaccordeerd om te komen
tot een RAAT Huisartsenzorg in
Zuidoost-Brabant. Via het BNH zijn
de LHV-kring, de zorggroepen, de
huisartsenposten Oost-Brabant, en
de gezondheidscentra uitgenodigd
om deel te nemen. De twee werksessies vinden plaats in april.
• Noordoost-Brabant: in Noordoost-Brabant is de voorzitter van het
bestuurlijk netwerk op de hoogte
gebracht en er zijn werksessies
gepland waarin het RAAT verder
wordt uitgewerkt.

KORT NIEUWS

Sjef van der Klein verkozen tot Sociaal Werker 2018
Sjef van der Klein is op de Dag van de
Sociaal Werker gekozen tot Sociaal
Werker van het Jaar. Daarmee is hij een
jaar lang ambassadeur van het vak. Van
der Klein werkt al jaren bij de Tilburgse
organisatie ContourdeTwern, waar hij
begon als stagiair. De jury, onder voorzitterschap van Marijke Vos, roemt de pas
26-jarige om zijn ondernemingslust, enthousiasmerend vermogen en innovatie.
Uit het juryrapport: ‘Door een veelheid
aan initiatieven laat hij zien wat sociaal
werk is: aansluiten bij mensen waar zij
zijn. Van de ouderen in het ontmoetingscentrum, tot netwerkpartners, tot zijn
studenten en collega’s.

6

Ambassadeur

Fantastisch
Van der Klein: ‘Een Sociaal Werker van
het Jaar is volgens mij echt heel belangrijk. Sociaal werkers zijn vaak veel te be-

Verpleegkundigen die in het ETZ komen
werken, krijgen sinds kort een inwerkprogramma op maat: de Verpleegkundige Start Up (VSU). Het programma is
afgestemd op de opleiding, werkervaring
en achtergrond van elke verpleegkundige.

op de verpleegkundige. Daarna volgt op
basis van leerdoelen en interesses een
vervolgprogramma dat in totaal een jaar
duurt. Het programma wordt ondersteund door een module in de elektronische leeromgeving van het ziekenhuis.

Vijf werkdagen

Beter voorbereid

De Start Up beslaat de eerste vijf werkdagen van een nieuwe collega en bestaat
uit een aantal verplichte trainingen (zoals
het epd en brandveiligheid) aangevuld
met trainingen, workshops en snuffelstages op de andere afdelingen, afgestemd

Het VSU-programma beoogt het completer inwerken van nieuwe medewerkers,
zodat zij beter voorbereid op de afdeling
komen en zich daarna verder kunnen
ontwikkelen.

De verpleegkundigen Muriël Kromodikoro
(links) en Amanda Mostert volgen in het
Leerhuis van het ETZ een training ‘voorbehouden handelingen’. Opleidingsadviseur
Frits van Beers geeft uitleg. (Foto: ETZ Film &
Fotografie)

Duizend woningen krijgen sensoren
Het komende jaar gaan zorgverzekeraar
CZ en de gemeente Breda duizend huizen
voorzien van sensoren. Mantelzorgers en
zorgverleners kunnen zo alleenstaanden
met een hulpbehoefte op afstand volgen.
Als er zorgwekkend of opvallend gedrag
is, krijgen zij een waarschuwing.

App
Het gaat dan om bijvoorbeeld valincidenten, onvoldoende toiletbezoek dat kan
wijzen op uitdroging, maar ook langdu-

rige afwezigheid of dwalen in de nacht
– bijvoorbeeld bij dementie. De inwoner
bepaalt zelf wie er inzicht heeft in zijn
of haar leefpatroon. Via een app kunnen
familie, mantelzorgers, of zorgverleners
op afstand zien of alles goed gaat met
hun geliefde, of cliënt. De techniek wordt
geleverd door fabrikant Sensara.

Vrijwillig
Alleenstaande inwoners of hun familie kunnen zich vrijwillig aanmelden

voor het project dat de naam Zorg voor
Elkaar Breda kreeg. De gemeente steekt
250.000 euro in het sensorenproject. Het
komende jaar doen CZ en Breda samen
met Avans Hogeschool, Vilans en zorgaanbieders onderzoek welke rol nieuwe
technieken in het zorgproces spelen en
welke invloed dit heeft op de kwaliteit
van leven. Na een jaar volgt een evaluatie
en wordt besloten of er structureel geld
in het project wordt gestoken.

De vraagwinkel van Avoord geopend

In zijn optreden laat hij zien dat iedereen
blijft meetellen in deze maatschappij.’

Sjef is een jaar lang dé ambassadeur
van het sociaal werk. Hij neemt daarmee de titel over van Mariska Overgaag,
Sociaal Werker van het Jaar 2017. Hij ontvangt ook een bedrag voor een scholingsactiviteit en een bedrag om te besteden
aan een project in zijn wijk.

ETZ verzorgt inwerkprogramma op maat

scheiden. We doen fantastisch mooi werk
met elkaar en stellen de wijkbewoner
altijd centraal. En dat is heel goed. Maar
we moeten naar buiten toe wel stelliger
zijn en laten zien wie we zijn en waar we
voor staan. Daar ligt in mijn ogen ook een
taak voor de Sociaal Werker van het Jaar.’

Op woensdag 18 april opende de burgemeester van Zundert de vraagwinkel van
Avoord. De vraagwinkel is er voor alle
inwoners uit Zundert en omstreken die
vragen hebben over hoe zij zonder zorg
zo lang mogelijk veilig en met een gerust
gevoel thuis kunnen blijven wonen. Door
het open en warme karakter is de vraagwinkel een laagdrempelige plek waar
inwoners makkelijk kunnen binnenlopen
met hun vragen.

Gezonde levensstijl
Eén van de taken van de vraagwinkel is
het geven van advies en het beantwoor-

den van vragen over een gezonde levensstijl. Elke bezoeker mag rekenen op een
gespecialiseerd advies. Van de aanschaf
van een hulpmiddel zoals een rollator tot
voedingstips en van het ontwikkelen
van bewegingsprogramma’s tot het
meedenken over het aanpassen van de
woning. Ook kunnen mensen terecht
voor workshops over social media, een
toelichting op seniorenreizen of een
bijeenkomst waarin internetbankieren
en bankzaken centraal staan. Het aanbod
aan activiteiten wordt bepaald door de
vragen van de bezoekers.
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Het menselijke aspect moet
terugkomen in de zorg
Louis Machielsen werkte als verpleegkundige in de
gehandicaptenzorg en maakte de switch naar natuurgeneeskunde. Met zijn partner richtte hij eind 2015
een thuiszorgorganisatie op en had twee maanden
later elf mensen in dienst. Inmiddels telt HSPO Zorgpunt zestig medewerkers. De organisatie groeit en
gemeenten zijn enthousiast. “Ik geloof echt dat het
anders moet en kán in de zorg.”
Wat is de kracht van uw organisatie?
“Ik koos ooit voor de zorg omdat ik, zoals
elke zorgmedewerker, vanuit mijn hart
mensen wil helpen. Onder het juk van
wet- en regelgeving, beleid en protocollen worden mensen echter een hoek
ingeduwd en verliezen ze hun echtheid.
Dat heeft invloed op cliënten. HSPO
Zorgpunt is anders. We werken vanuit
een holistische visie: we kijken niet naar
‘zorg’ of naar het gebroken been, maar
naar ‘gezondheid’ en naar de totale
mens. We luisteren naar wensen van
cliënten in plaats van zelf in te vullen
wat het beste is voor iemand. Als iemand
liever samen koffie drinkt in plaats van
dagelijks doucht, omdat hij of zij daar gelukkiger van wordt, dan moet dat leidend
zijn. Onze medewerkers doen overigens
alles: de wijkverpleegkundige poetst en de
verzorgende IG biedt ook begeleiding – en
kan dat soms zelfs beter. Een helpende
niveau 2 scholen we tot niveau 3.”

Wat voor type bestuurder bent u?
“Ik ben geen prototype bestuurder. Ik zit
geregeld in een T-shirt tussen keurig geklede bestuurders en draai zo nu en dan
gewoon een dag mee op de werkvloer. Ik
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heb geen prestigedrang, krijg geen hoog
salaris of een fancy kantoor; we willen
goede zorg bieden aan klanten. Die laagdrempeligheid en onze visie hebben hun
weerslag op onze medewerkers en daarmee op onze cliënten. Bij HSPO Zorgpunt
zijn we transparant en ik durf me gerust
kwetsbaar op te stellen naar het team.
Dat zorgt voor verbondenheid. Natuurlijk

geen contract met zorgverzekeraars. Nog
los van de enorme financiële reserves die
zij hebben en waar ik me over verbaas,
geeft het een juk waarin ik niet geloof. Ik
sprak onlangs met een zorgverzekeraar
en legde uit dat we voor een bepaalde
cliënt hebben geregeld dat daar alleen
mannelijke verzorgenden komen, vanwege nare ervaringen in het verleden. Deze
cliënt woont daardoor gelukkig thuis,
terwijl hij anders al weggekwijnd zou zijn
in een instelling. De reactie van de zorgverzekeraar: “Hij mag blij zijn dat ‘ie zorg
krijgt.” Zo’n gesprek is voor mij dan snel
afgelopen. Onze cliënten kunnen declareren onder hun zorgpolis en daardoor kunnen wij meer tijd vrijmaken voor de zorg.
Diverse gemeenten zijn heel enthousiast.
Ook zij ervaren immers de hinder van
alle verschillende wetten en financierings-stromen. Het is zo onoverzichtelijk
geworden; probeer door de bomen het
bos maar eens te zien. Naar mijn idee
kan alle zorg het beste bij de gemeenten worden gelegd met één loket, waar

‘Meer mensen moeten op
durven staan en buiten de
kaders durven denken’
is er sturing nodig, maar we werken zo
veel mogelijk toe naar een bottom-up
organisatie. Ook geloof ik in ‘inside out’:
ik wil uit medewerkers halen wat erin
zit en kijk naar hun kwaliteiten. Deze
koppelen we aan de vragen van cliënten,
voor een ideale match. Dat werkt voor
beide partijen.”

Hoe kijkt u aan tegen samenwerken?
“Goede zorg leveren, dat moeten we
samen doen. Toch hebben we bewust

veranderen van het imago, maar om het
veranderen van het systeem. De druk is
enorm en door regels zetten we onszelf
en medewerkers klem. Ik geloof daarom
niet in verdergaan binnen het bestaande
systeem, maar in het bouwen van een
nieuw systeem. Waarin zaken anders georganiseerd zijn, partijen anders samenwerken, er weer ruimte is voor regie van
medewerkers en waarin het menselijke
aspect voorop staat. Met Transvorm en in
het regionaal overleg voeren we daarover
gesprekken.”

Wat is uw droom?
“Er zijn te veel mensen op sleutelposities
die vasthouden aan eigen belangen en
die leven vanuit angst. Iedereen klaagt,
maar slechts weinigen doen iets. Ik zou
het fijn vinden als meer mensen durven
op te staan en buiten de kaders durven
te denken. Want mijns inziens is het echt
nodig om de discussie en het maatschappelijke debat aan te gaan. Ik geloof
echt dat het anders kan en wil me daar
hard voor maken, de landelijke politiek
wakker schudden. En eerlijk: wat heb ik
te verliezen?”

deskundige medewerkers aanvragen
beoordelen. We hadden ooit een goede
verzorgingsstaat. Waar is de mentaliteit
gebleven om elkaar te helpen?”

Hoe kijkt u aan tegen de huidige
arbeidsmarktproblematiek?
“De tekorten op de arbeidsmarkt voelen
wij natuurlijk ook. Toch geloof ik niet dat
dat alleen komt omdat de mensen er
niet zijn of omdat de sector niet aantrekkelijk is. Het gaat niet alleen om het
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Koester talent, maar niet
met verplichte leerdoelen
‘We kunnen veel
leren van het
praktijkonderwijs’

De zorgsector stevent af op een gigantisch personeelstekort. Om structureel meer mensen te trekken én te
behouden, is een duurzame leer- en werkomgeving
nodig. Maar hoe ontwikkel je zoiets? En hoe verbind je
mensen langdurig aan je vakgebied? Prof. Dr. Joseph
Kessels pleit voor afschaffing van de voorgeschreven
lesstof. “Spreek liever de intrinsieke motivatie van
mensen aan.”
“Wist je dat Nederlandse kinderen de
gelukkigste kinderen ter wereld zijn? Dat
heeft onder andere te maken met onze
fietscultuur en het gevoel van autonomie
dat fietsen geeft”, zegt Joseph Kessels
wijzend naar de enorme fietsenstalling
voor NS Station Utrecht Centraal. “Van
kleins af aan laten we onze kinderen de
wereld ontdekken vanaf hun fiets. Dat
gaat met vallen en opstaan, maar ze
hebben de regie over hun eigen pad,
binnen de grenzen die hun ouders hebben opgegeven. Hoe anders is dat elders
in de wereld. Daar brengen kinderen uren
per dag door op de achterbank van de
auto van hun ouders. Van en naar school
en huiswerkinstituten, van en naar sportclubs, van en naar afspraken. Altijd maar
op die achterbank. En altijd is het iemand
anders die hun weg bepaalt. Dat doodt
het initiatief van een kind en het blijft op
de bank hangen.”
De emeritus-hoogleraar gebruikt de fiets
graag als symbool in zijn pleidooi voor
meer autonomie. Vandaag is hij voor
een lezing in Utrecht. Binnenkort deelt
hij zijn kennis in onder meer Frankrijk en
Zuid-Korea. Zo reist de wetenschapper
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de wereld over. Hij mag intussen met
pensioen zijn, zijn missie is nog niet
voorbij. Als onderwijskundige in hart en
nieren bezielt hij nog graag anderen met
zijn ideeën over inspirerende leeromgevingen.

Hoe draagt de autonomie van een
mens bij aan een aantrekkelijke leerof werkomgeving?
“Het gevoel van autonomie is niet alleen
van belang op de fietsroute van en naar
school, maar juist ook in school. Als we
mensen willen bewegen een bepaald
vak te leren, zullen we hun autonomie

scherp. Leg je echter iemand constant
jouw pad op, dan ontneem je hem
feitelijk zijn autonomie en bereik je
het tegenovergestelde: je jaagt ze bij
je vandaan. Wil je dus meer mensen
trekken naar de zorg- of welzijnssector,
dan zul je de opleidingen aantrekkelijker
moeten maken door meer autonomie in
de leerwegen mogelijk te maken. En dan
met name de mbo-opleidingen waar veel
zorgpersoneel vandaan moet komen. Dat
is toch nog steeds de ruggengraat van de
sector. Op het ogenblik zijn daarvan tal
van mooie voorbeelden te vinden, zodat
je kunt zien dat het werkt.”

Het klinkt eenvoudig: leerlingen
meer autonomie geven. Hoe werkt
dat in de praktijk?
“We bevinden ons in een interessante
periode. De zorgsector kampt met een
tekort aan mensen. In de nabije toekomst lijkt dat personeelstekort alleen
maar groter te worden. We willen nu via
opleidingen mensen de zorg intrekken.
De wijze waarop veel van de huidige opleidingen zijn ingericht, werkt echter niet
altijd uitnodigend. Het mbo-onderwijs
is geen magneet die mensen aantrekt.
De leerstof kan nog beter bij de beleving
en praktijk van de student aansluiten.

‘Zelfsturing brengt een
leerling verder’
binnen een (onderwijs)instelling moeten
versterken. Het uitgangspunt is als volgt:
een autonoom persoon streeft zaken na
die voor hem of haar waardevol zijn en
bewandelt op die manier zijn levenspad.
Zulke mensen houden hun energie op
peil, behalen doelen en houden zichzelf

Vanuit mijn persoonlijke opvatting zeg
ik: schaf het bestaande curriculum af en
laat studenten binnen de kaders van de
zorgopleiding hun eigen leerweg bepalen, ín de praktijk. Niet de theorie en hun
studiepunten bepalen dan of ze geschikt
zijn voor het vak, maar de bekwaamhe-
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den die zij kunnen laten zien op basis van
hun intrinsieke motivatie voor het beroep.”

Hoe kan het dat de huidige leerstof
niet aansluit bij de beleving van de
leerling?
“Bij die vraag is het goed om te kijken
naar hoe het huidig curriculum ooit is
ontstaan. Er zijn weinig beroepen waarbij
de opleiding zo’n belangrijke rol heeft
gespeeld in het proces van professionalisering als bij het beroep van verpleegkundige. In de opleiding heeft de werkplek
altijd een belangrijke rol gespeeld. Maar
mede door het streven naar de emancipatie van de verpleging werd aan het
eind van de 19e eeuw het werkplek-leren
geassocieerd met een laag niveau. Het
was te praktisch en had een te magere

werkplek-leren, dat ooit de kern vormde
van de inservice-opleiding, steeds verder
uit de opleiding dreigde te verdwijnen.
Inmiddels erkennen instellingen en
opleidingen juist weer het belang van de
werkplek als een krachtige leeromgeving
en zien we beroepsbegeleidende leerwegen, stages, duale routes en leerafdelingen ontstaan.”

intrinsieke motivatie: waarom doen ze
wat ze doen, waarom willen ze zo graag
de zorg in, waar zijn ze goed in? Als je die
motivatie juist stimuleert, bind je mensen aan je organisatie of sector. Focus
dus op iemands intrinsieke motivatie
en niet op het formele leerplan van een
zorgopleiding, hoe goedbedoeld de intenties ook zijn.”

Deze ontwikkeling zal u aanspreken?

Je zou zeggen dat onderwijsinstellingen toch weten hoe ze mensen aan
het leren krijgen.

“Ja en nee. Je ziet scholen hun fysieke
inrichting veranderen om een andere
onderwijsorganisatie mogelijk te maken. Maar bij examens zetten we onze
studenten weer allemaal in rijtjes achter
elkaar in de gymzaal. Iemands bekwaamheid moet echter niet afhangen van
toetsresultaten. Studenten raken juist

‘Iemands bekwaamheid
moet niet afhangen van
testresultaten’
theoretische onderbouwing. Het werk in
de praktijk werd gezien als inferieur aan
de theoretische kennis op school. En
dat gevoel zette zich hardnekkig vast
in de zorgsector. Kort na de Tweede
Wereldoorlog bestond de vooropleiding,
de pre-klinische periode, voor een verpleegkundige uit slechts twee maanden
theoretische verdieping met vakken
zoals: anatomie, pathologie, fysiologie,
psychologie, medisch rekenen, natuurkunde, ethiek en medisch recht. Sinds
1967 is de theoretische vooropleiding
verder uitgebreid en duurt de opleiding
minimaal 3,5 jaar. De praktijkperiodes zijn
vaak teruggebracht tot stages. Om het
niveau van de opleiding te bewaken dient
een student voortaan zelfs minimaal
800 uur per jaar aan theorievakken te
besteden.”

Er is dus sprake van meer kennis,
maar minder voeling met de werkplek?
“Klopt. De emancipatie binnen het vak
van verpleegkundige, die uiterst belangrijk was, heeft als bijeffect gehad dat het
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gedemotiveerd door toets- en examendruk. Dit verlaagt hun vermogen tot
zelfsturing, kritisch denken en het geloof
in eigen kunnen. En dat laatste is allesbepalend voor iemands ontwikkeling.
En ook al zou het ons lukken om binnen
de school een dergelijke rijke leercultuur
te ontwikkelen, als die op de werkplek
niet op dezelfde wijze doorgaat, missen
we nog steeds ons doel. Wat dat betreft
kunnen we veel leren van het praktijkonderwijs.”

Hoe kunnen opleidingen leren van
het praktijkonderwijs?
“De huidige opzet van het onderwijs
belemmert de wil van velen om een leven
lang te blijven leren. Veel jongeren met
minder intellectuele bagage ontwikkelen in een leerstofgericht onderwijs
een zwakke leeridentiteit. Een sterke
leeridentiteit is echter wel nodig om bij
te blijven in de zorg. We versterken met
examens iemands extrinsieke motivatie.
Prestaties vinden we daardoor belangrijker dan het leerproces. We kunnen
mensen echter ook aanspreken op hun

“Het is wonderlijk hoe we in Nederland
het pedagogische hart op de juiste
plek hebben, maar tegelijkertijd zo
vasthouden aan uniforme eindtermen
en standaardtoetsen. Hoe kunnen we
zo’n verscheidenheid aan leerlingen zo
over één kam scheren? Niet iedereen is
hetzelfde. We moeten zorgen dat we ons
onderwijs hierop inrichten.”

Hoe verhoudt de autonomie van een
mens zich tot het leren in de praktijk?
“Het zelf invloed kunnen uitoefenen
op je leersituaties heeft grote invloed
op de rest van je leven. Het versterkt de
motivatie voor zelfsturing en het kritisch
nadenken. Je bevordert je geloof in eigen
kunnen en de zin in leren en school
neemt toe. Het meeste en het beste leer
je waarschijnlijk door actief mee te doen
in een combinatie van praktijk, ervaringen opdoen, cognitieve verdieping en
reflectie.”

Hoe waarborg je dan de kwaliteit
van de leerstof?
“Op dit moment lijkt het voorschrijven
van leerstof de enige manier om de kwaliteit van leren en ontwikkelen te bevorderen. Daardoor blijft er weinig ruimte
over voor vragen als: wie ben ik, wat kan
ik, wat wil ik? Hoe kan ik anderen helpen?
Welke rol kan ik spelen met mijn mogelijkheden? Waar kan ik heen met mijn
ambities? Het zijn juist deze vragen die
betekenis geven aan leren, ontwikkeling
en groei. Niet alleen voor docenten, maar
zeker ook voor leerlingen en studenten.
Vanuit die betekenis kan de motivatie
ontstaan om samen aan de slag te gaan,
te verkennen, te ontdekken en bekwaam
te worden. Docenten en werkbegeleiders

hebben een cruciale rol in dit proces.
Daarvoor zijn in principe geen verplichte
leerstof en bijbehorende exameneisen
nodig. Integendeel.”

Maar leerlingen zullen toch aan
bepaalde eisen moeten voldoen?
“Opleidingen moeten uiteraard de kaders
van een competentieprofiel bepalen
waarin kerntaken en -opdrachten liggen
vastgelegd. Net zoals ouders de grenzen
aangeven waarbinnen het fietstochtavontuur van hun kind kan plaatsvinden.
De uitwerking is nu echter vooral dat de
docenten de kloof vaststellen tussen de
leerstof en de reeds aanwezige competenties van de leerlingen. Wat kan hij
nog niet? Vervolgens gaat de leerling aan
de slag om deze kloof te dichten. Door
het volgen van instructie en het doen
van onderzoek. Hierna stellen we het
resultaat van dit proces vast door middel
van een kennistoets, examen of het liefst
een proeve van bekwaamheid in een
realistische context.”

Hoe kun je iemands prestaties bijhouden zonder studiepunten?
“Dat kennis of vaardigheden tekortschieten, is niet zo erg. Vooral niet wanneer
hiervan sprake is in een domein dat door
de leerling zelf is gekozen. De docent
helpt de leerling voortdurend bij het
realiseren van zijn keuze. Door zelfsturing komt de leerling verder; hij denkt na
waar hij goed in is, waar zijn passie ligt,
wat er nodig is om beter te worden, hoe
hij anderen kan aantonen dat hij goed
is en hoe hij het werk goed kan uitvoeren. Je zult zien dat bij deze benadering
leerprocessen gemakkelijker en sneller
verlopen. Leerlingen vinden de stof interessanter en nemen meer op dan bij de
huidige voorgeprogrammeerde leerstof
die energie slurpt. De uitkomsten zullen
per leerlingen echter wel verschillend
zijn, en ik weet niet of we dat kunnen
verdragen. ”

Wat is de belangrijkste les die onderwijskundigen uit uw verhaal kunnen
trekken?
“Hoe goed we het in Nederland doen
met onze fietscultuur door elk kind de
ruimte te geven, zo strikt leggen we onze

kinderen aan banden als ze hun talenten
willen ontwikkelen. Geef talent juist de
ruimte. Perk talent niet in met verplichte leerdoelen. Sta ook naast je student.
Bespreek wat hij of zij belangrijk vindt
om te leren en bied dat aan. We kunnen
wat dat betreft wederom veel leren van
het praktijkonderwijs. Daar staan leraren
als ontzettend goede coaches aan de
zijde van hun leerlingen. Ze trekken zich
niks aan van het formele curriculum.
Alles wat zij voor elkaar krijgen is immers
winst bij jongeren op dit onderwijsniveau. Waarom zouden we een soortgelijke weg niet bewandelen bij mensen met meer bagage. Dan kun je echt
meters maken.”

Hoe ziet u dat leren-op-praktijkniveau voor zich op mbo-of hboniveau?
“Zorg op mbo- en hbo-niveau ook voor
beschermde leeromgevingen, zoals in het
praktijkonderwijs. Geef iemand de ruimte om zijn eigen talenten te ontdekken.
Betekenisvolle opleidingen zijn opleidingen die studenten doen geloven in
hun eigen succes. En dat is de basisvoorwaarde om te leren en groeien. In het
onderwijs wil je graag mensen tegenkomen die in jou geloven en jou de vrijheid
geven om nieuwe zaken te verkennen en
te laten leren binnen de kaders van het
vakgebied. Kies voor een opleidingssysteem dat gemotiveerde mensen omarmt
in plaats van ze uitsluit met toetsen en
verplichte prestaties. Als iemand enthousiast is en de wens heeft om in de zorg te
werken dan heb je de basisvoorwaarden
in huis om iemand betekenisvol werk in
de praktijk te laten verrichten. Hij of zij
zal er zelf ook nog eens trots op zijn. Wat
willen we nog meer?”

Joseph Kessels
Joseph Kessels startte in 1975 als student
met het maken van instructiefilms
voor verplegende beroepen. Hij bracht
hiermee de praktijk van het ziekenhuis
in het klaslokaal. Deze schoolopdracht
werd bepalend voor zijn pleidooi voor de
integratie van werken en leren. Kessels
promoveerde in 1993 cum laude op een
proefschrift over het ontwerpen van
leertrajecten. Vanaf 1995 bezette hij leerstoelen op het gebied van bedrijfsopleidingen en educatief leiderschap aan de
Universiteit Leiden, Universiteit Twente
en de Open Universiteit.
In 1977 startte hij samen met Cora Smit
Kessels & Smit The Learning Company,
dat uitgroeide tot een internationaal
advies- en onderzoeksbureau. In 1989
verleende de NVO2 Joseph Kessels de eerste Opleidingsonderscheiding en in 2000
ontving hij van de Twentse studenten de
Universitaire Onderwijsprijs. In 2017 ging
de hoogleraar met emeritaat. Sindsdien
werkt hij als zelfstandig adviseur en
onderzoeker.
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Kijk over de muren van jouw
zorginstelling heen!
Zorg voor patiënten en cliënten beperkt zich niet tot
één enkele organisatie of zorgsector, maar gaat over
de muren van instellingen heen. Oftewel: de zorg is
transmuraal. Transmuraal opleiden speelt hierop in.
Studenten komen tijdens een transmuraal leertraject in korte tijd in aanraking met organisatorische
verschillen. Waarom is dit belangrijk? En hoe wordt
transmuraal opleiden in de praktijk gebracht?
verwerven op die manier competenties
die nodig zijn om een cliënt tijdens zijn of
haar weg te ondersteunen. Van ziekenhuis naar revalidatiebehandelcentrum
en van tijdelijke opname in een ouderenzorgcentrum naar begeleid thuis wonen
of een vaste plek in een woonzorgcentrum.

Korte cycli

Daar waar het eerder een trend was om
zo specifiek en specialistisch mogelijk op
te leiden, merkt Sacha van Dijk (adviseur
Leerhuis ETZ) dat er nu juist weer een
duidelijke behoefte ontstaat om toekomstige medewerkers breed op te leiden.
Oudere patiënten en cliënten vragen om
complexe en langdurige zorgtrajecten,
waarbij ze van de ene naar de andere
zorgsector of zorginstelling overgaan. Bij
transmuraal opleiden worden studenten
en leerlingen opgeleid voor een ketenloopbaan in de zorg. Zij volgen daarbij
hetzelfde (zorg)pad als de cliënt en
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Patricia Volbeda is docent Fontys
Hogescholen en lecturer practitioner
bij zorginstelling De Wever. Een lecturer
practitioner is tot master opgeleid,
verpleegkundige én docent bij Fontys.
Ze vroeg zich tijdens diverse bijeenkomsten, geïnitieerd vanuit de Zorgacademie
Midden-Brabant, samen met verschillende zorg- en onderwijsinstellingen af: hoe
kunnen we transmuraal opleiden in de
praktijk brengen? “We zijn gestart met
een brainstormsessie waarbij veel organisaties uit Midden-Brabant betrokken
waren. Denk hierbij aan GGZ Breburg, de
Amarant Groep, Avans Hogeschool en
Fontys Hogescholen, ROC, revalidatiecentrum Leijpark, De Wever en het ETZ. We
bespraken zaken als: wat verstaan we

onder transmuraal opleiden? Welke
doelstellingen hebben we?” Van Dijk:
“We kwamen er al snel achter dat het
met al die partijen lastig is om iets van
de grond te laten komen. Daarnaast
is het in een pilotfase moeilijk om een
student de patiënt te laten volgen in
de keten. Daarom besloten we om het
‘ketenidee’ voorlopig even los te laten
en eerst wat losse pilots op te zetten, die
we later kunnen uitbreiden. We starten
met kleine initiatieven die we via korte
cycli beschrijven: wat gaan we doen? Wie
zijn er betrokken? Hoe en waar gaan we
evalueren? Op basis van deze evaluaties
en behaalde successen breiden we de
initiatieven uit.”

Volbeda: “Ze doen een literatuurstudie
en presenteren hun resultaten. Na de
uitwisselingsdagen reflecteren de studenten binnen de leergemeenschap.
De uitwisseling van studenten vindt
tijdens de pilots plaats op verschillende
ZIC’s, ZorgInnovatieCentra. We hebben
gekozen voor ZIC’s, omdat daar al veel
randvoorwaarden zijn voor studenten.

Het doel is om dit snel weer los te laten
en het zorgpad centraal te stellen. We
hebben hbo-v-studenten van ZIC De
Wever en ZIC ETZ uitgewisseld en derdeen vierdejaars studenten van ZIC Cardiologie ETZ en de ZIC’s van Damast en de
Hazelaar, beide onderdeel van De Wever,
hebben eind 2017 bij elkaar in de keuken
gekeken. De leeropbrengsten hieruit

bespreken we in de leergemeenschap
en koppelen we terug aan de werkgroep.
Daarna zetten we een nieuwe, kortdurende pilot op en gaan evalueren.” Van
Dijk:“ Ook voor werknemers in opleiding
hebben we verschillende uitwisselingen
mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld tussen
de Volckaert en het ETZ.”

Kijken in de keuken
Volbeda: “Het idee ontstond om een aantal dagen bij elkaar in de keuken te kijken
aan de hand van een gekozen thema. We
hebben een leergemeenschap gevormd
met studenten, lecturer practitioners,
praktijkopleiders en werkbegeleiders.
We hebben thema’s geformuleerd, zoals
multidisciplinair samenwerken, klinisch
redeneren, familiezorg, het volgen van de
cliënt, methodisch leren, leerdoelen en
voorlichting rondom ontslag en overdracht. Het gaat om een gemeenschap
met betrokkenen vanuit meerdere
afdelingen en organisaties. We werken
gezamenlijk aan vraagstukken die voor
iedereen van belang zijn, maar een
oplossing en aanpak vragen die over de
muren van één organisatie heengaan.”
Elke stageperiode draait om een thema.
De studenten krijgen een projectopdracht mee en formuleren een onderzoeksvraag.

‘Je moet het beoordelen en
veroordelen van elkaar en
elkaars werkveld loslaten’

Sacha van Dijk en Patricia Volbeda
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Leren van elkaar
Van Dijk: “Tijdens zo’n uitwisseling kijk je
door jouw bril naar een ander werkveld.
Zo zie je hoe ze het op andere afdelingen
en in andere zorginstellingen aanpakken.
Jij leert van hen en zij van jou. Wanneer
je als hbo-v-student niet anders gewend
bent dan het ziekenhuis, is het goed om
die ‘ziekenhuisbril’ eens af te zetten en
te zien hoe het er in andere zorginstel-

elkaar. Daarnaast ontstaat er een dialoog
met hun eigen teamleden. Ze bespreken
wat op de eigen afdeling toepasbaar is,
nemen leerdoelen door of bespreken
hoe er begeleiding wordt gegeven. Ook
hebben ze het over zaken als dagstart en
overdracht. Zo past de afdeling cardiologie de ‘dagstart met smileys’, die ze
zagen bij ZIC Spinnewiel, nu toe op hun
eigen afdeling.”

‘De bijeenkomsten in de
leergemeenschap zijn
bijzonder effectief’
lingen aan toe gaat. Kijk over de muren
van jouw zorginstelling heen! Ik vind het
zo mooi als iemand die in ons ziekenhuis
komt werken al ervaring heeft binnen
verschillende zorgorganisaties en met
diverse doelgroepen. Dat je in levende lijve hebt ervaren hoe je het beste
met ouderen of met mensen met een
verstandelijke beperking kunt omgaan, in
plaats van alleen afgaan op wat je denkt
dat het beste is. Of dat je weet waar een
patiënt heen gaat nadat je hem of haar
ontslaat uit het ziekenhuis, zodat je hem
of haar daar goed op voor kunt bereiden.
Dat is van grote toegevoegde waarde
voor je werk.”

Onderzoekende houding
Van Dijk: “Transmuraal leren vraagt ook
om een andere aanpak van de begeleiders en studenten. Het vraagt om een
bepaalde openheid. Je moet het beoordelen en veroordelen van elkaar en elkaars
werkveld loslaten en de ander toe durven
laten in jouw wereld. Als uitwisselingsstudent moet je los kunnen komen van
het bed en beschouwend en overstijgend
kunnen kijken. Je blik verruimen. Het is
ontzettend leerzaam.” Volbeda vult aan:
“Je ziet dat studenten een onderzoekende houding aannemen. Ze stellen
verdiepende, kritische vragen en slaan er
de literatuur op na. Ze gaan bij zichzelf
na: wat betekent dit voor mij? En wat
betekent het voor mijn werkwijze? Ze
onderzoeken wat opvalt in het werk van
de ander. Ze beschouwen en delen met
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Transmurale ketenstage
In de toekomst willen het ETZ en De Wever
zich richten op het organiseren van een
‘Transmurale Ketenstage’ tijdens de opleidingen tot mbo- en hbo-verpleegkundige. In
een stageperiode van 20 weken werken en
leren studenten dan in drie zorginstellingen.
Na iedere stageperiode koppelen zij in de
leergemeenschap hun ervaringen terug en
bereiden ze zich voor op de volgende stage.
Zij willen hierbij verschillende partners in
opleiden betrekken, zoals de betrokken
organisaties binnen de Zorgacademie
Midden-Brabant. In de toekomst willen ze
dit uitbreiden naar zittende medewerkers en
multidisciplinair.

ZIC’s en ZIN’s
ZIC: ZorgInnovatieCentra, gesitueerd binnen
één bepaalde zorgafdeling of werkplek.
ZIN: ZorgInnovatieNetwerken, met daarin
studenten en andere betrokkenen vanuit
verschillende teams of werkplekken, bijvoorbeeld ambulante zorg of thuiszorgsetting.
Binnen de ZIC’s en ZIN’s werken studenten,
zorgprofessionals, docenten en zorgvragers
samen. Ze realiseren een uitdagende werkplek en de best mogelijke zorg door praktijk
en theorie dicht bij elkaar te brengen.

Sterk netwerk
Volbeda: “De bijeenkomsten in de leergemeenschap zijn bijzonder effectief. We
delen er best practices en experimenteren. We vonden elkaar vaak al via de ZIC’s,
maar proberen elkaar nu ook regionaal
te vinden. Samen proberen we de zorg
aantrekkelijker te maken, maar ook echt
te laten zien wat het werk inhoudt.
Daarnaast investeren we in de kwaliteit
van de opleiding en willen we op termijn
ook het aantal stageplaatsen uitbreiden.”
Van Dijk: “Met alle betrokkenen vormen
we een sterk netwerk. De praktijkopleiders en de lecturer practitioners vormen
daarbij een ‘linkin pin’. En uiteraard zijn
managers, management en bestuurders
van groot belang. We merken dat zij achter onze ideeën staan en ons de vrijheid
geven om zaken te regelen. Hierdoor
kunnen we stappen zetten.”

Drie doelgroepen
Transmuraal leren kent drie doelgroepen:
• Studenten binnen initiële opleidingen: hieronder vallen alle studenten die in opleiding
zijn tot mbo- of hbo-verpleegkundige (BOL/
voltijd) en/of BBL/duale studenten.
• Zittende medewerkers in opleiding:
hieronder vallen alle medewerkers die een
opleiding tot mbo- of hbo-verpleegkunde
volgen.
• Zittende medewerkers: dit betreft uitwisseling van zittende medewerkers. Hieronder
vallen alle medewerkers zorg die hun transmurale blik willen verruimen in het kader
van persoonlijke of loopbaanontwikkeling.
Sacha van Dijk (adviseur Leerhuis ETZ): “In
onze pilot richten we ons vooral op de eerste
twee doelgroepen. We kijken of P&O’s van
verschillende zorginstellingen de uitwisseling
van zittende medewerkers kunnen oppakken.”

Geen wenkend
perspectief!
Technologie wordt vaak gezien als dé oplossing voor de personele tekorten in
de zorg. Robotisering en technologische innovatie zouden de ‘productiviteit’
in de zorg dermate verhogen dat in de toekomst minder medewerkers nodig
zijn. Hoe realistisch is dit eigenlijk?
Terugkijkend lijkt het soms een ander
leven, maar na mijn middelbare school
heb ik een technische opleiding gevolgd.
Het was in het begin van de jaren ‘70 en
de microprocessor die nu allesbepalend is
voor de wijze waarop we leven en werken
moest nog worden uitgevonden. Met die
opleiding heb ik in mijn loopbaan eigenlijk
nooit iets gedaan. Wat wel is gebleven, is
de interesse voor nieuwe technologieën.
De afgelopen jaren was ik er bijvoorbeeld
steeds als de kippen bij om de nieuwste
iPhone te kunnen gebruiken. En ik vind al
die ‘nieuwe features’ in mijn auto – waardoor hij zelf remt, inparkeert en tussen de
lijntjes blijft – maar wat mooi.
Deze ‘open mind’ voor nieuwe technologieën zal ik de komende jaren nog goed
kunnen gebruiken. Zaken als Internet
of Things, robotica, domotica, artificiële
intelligentie en blokchain zullen het leven
en werken dramatisch veranderen. Ook in
de zorg. Voorbeelden daarvan zijn er al te
over. De chirurg die preciezer kan werken
met een operatierobot, de arts die betere
diagnoses stelt met ondersteuning van
de supercomputer Watson of de wijkverpleegkundige die haar registratie en administratie via een handige app uitvoert.
Ontelbare technologische innovaties zullen de komende jaren in de zorg worden
ingevoerd en zullen het werk veranderen
en de kwaliteit van de zorg verbeteren.
Maar wat ik niet geloof, is dat door de
toepassing van technologie in de toekomst minder mensen in de zorg nodig
zijn. Wat ontbreek is namelijk een stip op
de horizon, een aantrekkelijk einddoel hoe
toepassing van technologie voor minder
werk kan zorgen. Uit onderzoek en vele

praktijkvoorbeelden blijkt dat innovatie
en veranderingen pas mogelijk zijn als het
brede publiek de innovatie omarmt en
accepteert als toekomstbeeld. In andere
sectoren is zo’n aantrekkelijk einddoel
gemakkelijk voor te stellen. Neem bijvoorbeeld de auto-industrie. De meeste
mensen kunnen zich wel een wereld
voorstellen waarin je spraakgestuurd een
auto bestelt die even later – zonder chauffeur – komt voorrijden en je aflevert op
het gewenste adres. Onderweg bereid je
nog even je presentatie voor of kijk je naar
de gemiste aflevering van Wie is de Mol.
Of neem de supermarktbranche. Ook voor
kassières zie ik weinig toekomst, als straks
alle producten in je winkelwagentje automatisch worden gescand en het bedrag
van je bankrekening wordt afgeschreven.
Geen lange rijen meer voor de kassa´s.
Een mooi perspectief lijkt me.
In de zorg ontbreken dit soort perspectieven ten enenmale. Het werk in vrijwel
alle zorgfuncties bestaat uit handmatig
en persoonsgericht werk dat niet te
standaardiseren is en bovendien een
hoog niveau van empathie en flexibiliteit
vereist. Daarbij komt dat je in de zorg
bijna per definitie te maken hebt met
mensen in een kwetsbare positie doordat
ze ouder zijn of in een stressvolle situatie
verkeren. Technologie kan daarin geweldige ondersteunende mogelijkheden
bieden. Maar juist door die technologie en
de groeiende mogelijkheden die dit biedt,
is waarschijnlijk meer personeel nodig.
Minder personeel in de zorg? Ik zie geen
wenkend perspectief!
Piet Verrijt
directeur/bestuurder Transvorm
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IN BEELD

Minder thuiszorg nodig
Bij robotisering denken we al snel aan een metalen
pop die een bed opmaakt of steunkousen aantrekt
bij een oudere. Maar wat te denken van kunstmatige
intelligentie, waarmee nu al röntgenfoto’s worden
beoordeeld? De radioloog is hierdoor niet meer nodig
en kan dus met een beetje omscholing psycholoog
worden; een beroep met tekorten. Het printen van
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vlees en andere voedingsmiddelen vervangt de maaltijddienst. En deze looprobot met kleine maar krachtige
motortjes maakt dat mensen die niet mobiel waren
gewoon weer zelf de boodschappen en de afwas doen.
Omdat ze kunnen bewegen, staan en gaan waar ze
willen. En dus minder thuiszorg nodig hebben.
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OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE HEALTH & SOCIAL WORK

Opleiden voor een
nieuw beroep
Een opleiding die het gat dicht tussen mbo en hbobachelor, die verbinding maakt met de praktijk, gericht is op een bredere definitie van gezondheid en op
preventie: hij komt eraan. De Associate degree Health
& Social Work start – naar verwachting – in september
2018. “De opleiding speelt in op actuele, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. We leiden op voor
een nieuw beroep.”
De Avans Academie Associate degrees
in Den Bosch en de Associate degrees
Academie in Roosendaal zijn druk bezig
met de voorbereidingen voor de voltijds
Associate degree Health & Social Work.
De toestemming van het ministerie van
OCW is binnen, de proefvisitatie is prima
verlopen. Nu alleen de kwaliteitstoets in
april nog. Inmiddels hebben al meer dan
175 potentiële studenten hun interesse
kenbaar gemaakt. De Avans Academie in
Den Bosch is een samenwerking met drie
ROC’s uit de regio: het Koning Willem I
College, ROC De Leijgraaf en ROC Tilburg.
De Associate degrees Academie in
Roosendaal is een samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool en HZ
University of Applied Sciences, die op hun
beurt weer samenwerken met de ROC’s
Scalda en West-Brabant.
Gezamenlijk zijn zij bezig met de laatste
voorbereidingen voor de nieuwe tweejarige, praktijkgerichte hbo-opleiding.
“De Associate degree Health & Social
Work bevindt zich op het snijvlak van het
gezondheidskundige, technologische en
sociale domein”, licht directeur Karina
Visscher van Avans Academie Associate
degrees toe. “Studenten behalen hiermee
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een wettelijk erkend tweejarig hbodiploma op niveau 5, een relatief nieuw
niveau tussen mbo-niveau 4 en hbobachelor in. Omdat het werkveld – zoals
de GGD, GGZ, thuiszorg en gemeente –
volop betrokken is bij de ontwikkeling
van de opleiding, sluit deze goed aan op
de praktijk.”

Preventie en competenties
De Associate degree Health & Social
Work is ingestoken vanuit de definitie
van positieve gezondheid van M. Huber
(2011). Hij beschrijft gezondheid als
vermogen van mensen om zich aan te
passen en eigen regie te voeren. Daarnaast wordt in de opleiding rekening
gehouden met de ontwikkelingen in zorg
en welzijn en de verwachtingen in het
beroepenveld. Petra Veninga, een van de
ontwikkelaars van de opleiding Health &
Social Work: “Centraal staat preventie en
de rol van de gezondheidsbevorderaar,
met technologie als natuurlijk onderdeel
daarin. Een HSW’er wordt een verbindende schakel tussen verschillende professionals, zoals verpleegkundigen, sociaal
werkers of medewerkers van de gemeente. We willen dat studenten niet alleen

kennis opdoen, maar vooral competenties ontwikkelen op het gebied van intersectoraal samenwerken, communicatie
en het versterken van inlevingsvermogen
en veerkracht. Daarmee bereiden we hen
voor op de wereld van morgen.”

Nieuw beroep
De studie leidt op voor een nieuw beroep.
Hierdoor is de concrete invulling nog
niet exact helder. Toch is er al veel vraag
naar de studie, zowel vanuit het werkveld als vanuit potentiële studenten zelf.
Visscher: “De opleiding speelt in op de
huidige maatschappelijke en politieke
ontwikkelingen, zoals langer thuis blijven
wonen en de verschuiving van taken naar
de gemeenten. Als we nóg verder kijken –
naar de ontwikkelingen tot 2030 – zijn er
vier zorggebieden gedefinieerd: voorzorg,
gemeenschapszorg, laagcomplexe en
complexe zorg, en hoogcomplexe zorg.
Voor voorzorg en gemeenschapszorg
zijn er nu nog geen specifieke beroepen
gedefinieerd, maar de nieuwe opleiding
geeft daar een goed antwoord op.”

‘De opleiding bevindt zich op het
snijvlak van het gezondheidskundige,
technologische en sociale domein’

Karina Visscher en Petra Veninga

Verbinding met de praktijk
De nieuwe Associate degree is een praktijkgerichte opleiding waarin studenten
samen en onder begeleiding van ervaren
docenten werken aan opdrachten uit de
praktijk. Twee dagen per week volgen
ze lessen en colleges op school, twee
dagen per week lopen studenten stage
in de praktijk. Veninga: “In het eerste jaar
maakt de student een leef- en ontwikkelplan met een persoon, op basis van de
zes pijlers van de positieve gezondheid,
met specifieke aandacht voor betekenisgeving. In het tweede jaar ligt de focus
op het maken en uitvoeren van een leefen ontwikkelplan met een wijk, buurt of
andere gemeenschap. Daardoor ontstaat
er een directe verbinding met de praktijk

en de vraagstukken die daar spelen. Het
gaat niet om het bieden van specialistische hulp – daar blijven immers specialistische zorgverleners voor – maar om
het overkoepelend kijken naar de totale
mens en zijn omgeving, preventie en
gezondheid, en kwetsbare situaties die
kunnen ontstaan.”

Maatschappelijk vraagstuk
Zowel Visscher als Veninga hebben er
vertrouwen in dat de Associate degree
Health & Social Work een groot succes
zal worden. “We hebben al een aantal

informatiemomenten gehad en de opkomst is hoog. Ook zijn er al diverse werkgevers die overwegen om hun medewerkers de opleiding te laten volgen. Deze
tweejarige hbo-opleiding past goed bij
de huidige en toekomstige verwachtingen in zorg en welzijn, zoals beschreven
in het programma Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen. De Associate
degree zal niet alleen een positief effect
hebben op de arbeidsmarktproblematiek,
maar levert bovenal een bijdrage aan
het oplossen van een maatschappelijk
vraagstuk.”

Heeft u als werkgever interesse in de
Associate degree Health & Social Work?
Neem dan contact op met Franka Peeters
(06 13 23 91 39 of fjam.peeters@avans.nl), of
neem een kijkje op www.avansacademie.nl/
samenwerken.
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PILOT ZIJ-INSTROMERS SWITCHZ

“Thebe heeft het lef gehad om te starten
met dit project, waarbij ze zij-instromers
via een verkort traject op maat laten
omscholen tot verzorgende of verpleegkundige. Al snel dacht ik: wat een goed
idee! Wij willen mee op deze rijdende
trein.” Zorgorganisatie De Wever vormde

zij-instromers komen vanuit een baan
en hebben verplichtingen zoals een huis
en een gezin. Een verkort traject met
baangarantie en een salaris, zoals bij
SwitchZ, is dan aantrekkelijker dan drie
of vier jaar de schoolbanken in tegen een
stagevergoeding. We hebben nog niet

‘Over anderhalf jaar
verwachten we de
eerste diploma’s’
een derde logische partner. Samen met
Thebe en De Riethorst Stromenland zijn
zij verenigd in een leerwerknetwerk.
Prisma gehandicaptenzorg is de vierde
speler van SwitchZ en zorgt voor een
breder en divers werkveld.

SwitchZ is kort
en uitdagend
Initiatief SwitchZ ging begin dit jaar van start. De
vier zorginstellingen Thebe, De Wever, De Riethorst
Stromenland en Prisma sloegen de handen ineen
en zetten een sterk concept op. Samen gaan deze
organisaties zij-instromers opleiden. “Dit doen we
echt met elkaar”.
Aan tafel zitten Clasine Schraa, manager
Zorgteams Thebe Wijkverpleging, en
Mireille de Wee, bestuurder De Riethorst
Stromenland. Zij vertegenwoordigen de
vier organisaties die bij SwitchZ betrok-
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ken zijn. “We zijn heel lang verwend
geweest”, vertelt De Wee. “We hadden
genoeg personeel en als je in de zorg
wilde werken, kwam je op een wachtlijst.
Die tijden zijn écht voorbij. Nu focussen

Maatwerk bieden

Clasine Schraa en Mireille de Wee

we ons op wat een potentiële medewerker wil. Hoe maken we werken bij onze
organisatie zo aantrekkelijk mogelijk?
Wat hebben we nodig om mensen te
boeien en te binden? Mijn grootste zorg
is dat we te weinig medewerkers hebben
om een fijn leven voor onze cliënten te
realiseren én het fijn te houden voor
onze medewerkers zelf. We zoeken meer
personeel, maar willen ze niet wegkapen
bij andere organisaties. Wat kunnen
we bedenken om nieuwe aanwas te
genereren?”

Rijdende trein
Op dat moment komt het initiatief
SwitchZ om de hoek kijken. De Wee:

Schraa: “Wij waren al even bezig met
het initiatief toen de andere organisaties aanhaakten. Dat was prettig,
maar ook pittig. Welke informatie ga je
delen? Het hele voortraject? En op welk
moment vind je elkaar? Daar hebben we
inmiddels een mooie weg in gevonden.
We willen echt iets met elkaar neerzetten. Samen gaan we vanuit de praktijk
opleiden en bieden we maatwerk. Deze
manier van scholing kom je bij reguliere
opleidingen nog niet tegen. Wel werken
we voor het hbo-traject nauw samen
met Avans Hogeschool. Binnen het
SwitchZ-traject creëren we leerwerkplekken. Daar krijgen onze studenten alle
mogelijke uitdaging. Er zijn werkbegeleiders en leermeesters die begeleiding
geven op mbo- en hbo-niveau.”

Salaris én baangarantie
Inmiddels zijn de eerste deelnemers
gestart en erg enthousiast. Schraa:
“SwitchZ is kort en uitdagend. Over
anderhalf jaar verwacht ik de eerste
diploma’s. Je kunt starten wanneer je
wilt en op je eigen tempo, versneld de
opleiding doorlopen.” De Wee: “Veel

geadverteerd met SwitchZ, maar mensen
weten ons al goed te vinden.”

Toelating
Om toegelaten te worden tot het traject
dienen mbo-kandidaten minimaal een
mbo 3-diploma te hebben. “We starten
met motivatie- en selectiegesprekken,
waarna kandidaten zich in de praktijk
gaan oriënteren door één of meerdere
dagdelen mee te lopen. Hierop volgend
krijgen mbo’ers een AMN-test. Hbo’ers
krijgen een pre-scan om te kijken wat ze
al in hun mars hebben. Als de match er is,
kunnen kandidaten starten met het leertraject. We leiden mensen op met een
hart voor de zorg. Een zorgachtergrond
of ervaring in de zorg is een pre. Ons doel
is om binnen twee à drie jaar minimaal
tachtig mbo-studenten op te leiden”,
aldus Schraa.

In de praktijk
‘SwitchZ’er werken tijdens hun opleiding
op meerdere werkplekken bij de verschillende zorgorganisaties. Als zorgorganisatie is het de kunst om de organisatie
en het werk zo aantrekkelijk mogelijk te
maken. “Je moet als organisatie écht je
best doen om iemand te binden en een
thuisgevoel te geven”, benadrukt De Wee.
“Daarnaast is het iets wat we als zorgorganisaties samen doen. Er is een zeer
goede klik en we werken echt samen.”
Schraa: “Zo’n traject vraagt ook behoorlijk
wat van een organisatie en haar mede-

werkers. Wij willen de betrokken teams
zo goed mogelijk faciliteren, het proces
volgen, ondersteunen en aanpassen.”

Pilot
De Wee: “Wij zien SwitchZ als een pilot
en leren van elkaar en van de studenten.
We juichen soortgelijke initiatieven toe
en staan ook open voor organisaties die
aanhaken of kennis willen uitwisselen.
Voor meer informatie kun je altijd
terecht bij een van de vier aangesloten
zorgorganisaties of op onze website:
www.switchz.nl.”

Wat is SwitchZ?
SwitchZ is een initiatief van Thebe, De
Riethorst Stromenland, De Wever en Prisma.
Zij-instromers kunnen zich via een verkort
traject op maat laten omscholen tot verzorgende of verpleegkundige. Er is een mbo- en
een hbo-traject. Voor het mbo-traject
(niveau 3 en 4) werkt SwitchZ samen met
Bureau Gloudemans en Dilven. Zij ondersteunen bij vernieuwings- en veranderingsprocessen in zorg en welzijn en het daaraan
gerelateerde beroepsonderwijs. Onderdelen voor deze opleiding verzorgen de
zorgorganisaties zelf. Voor het hbo-traject
(niveau 6) werkt SwitchZ samen met Avans
Hogeschool. In dit traject combineren zij
eigen ervaring en expertise met die van het
opleidingsinstituut.
In het kort:
•M
 eerdere niveaus (mbo en hbo),
•M
 eerdere zorgorganisaties (Thebe,
De Wever, De Riethorst Stromenland,
Prisma),
•M
 aatwerk (hele jaar instromen, verkort
traject, aansluitend op kennis en kunde
van de instromer),
•A
 rbeidsovereenkomst voor de duur van
het traject, salaris én baangarantie.
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OPLEIDING SEVERINUS ACADEMIE

Dubbel diploma door
eigen academie
Severinus heeft haar eigen unieke beroepsopleiding met dubbele diplomering – Verpleegkundige en
Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg. De kwaliteit van zorg en de mensen die deze zorg leveren,
vormen het kloppende hart van Severinus. Daarom
kiest de academie bewust voor zelf opleiden en bij- en
nascholen, samen met ROC de Leijgraaf.
Hoe is het initiatief voor de
Severinus Academie ontstaan?
“Een jaar of tien geleden hebben
verschillende instellingen onder de naam
Samenwerken aan Leren geprobeerd samen op te leiden, omdat zij branchekleuring binnen de opleidingen misten. Over
de gezamenlijke visie waren we het snel
eens, maar mede vanwege het tekort aan
leerlingen lukte dat toen niet”, vertelt Jos
Bruininx, docent bij Severinus. “Severinus
had wél genoeg leerlingen en besloot in
2013 te starten met een branchegerichte
beroepsopleiding, in samenwerking met
het onderwijs. Zo ontstond de Severinus
Academie. Naast de beroepsopleiding
biedt de academie ook een breed aanbod
van bij- en nascholingen, omdat we het
belangrijk vinden dat medewerkers altijd
op zoek blijven gaan naar kennis. En we
hebben een eigen stage- en wervingsbureau.”

Wat is het unieke aan jullie opleiding?
“We hebben de opleiding doorontwikkeld
met ROC de Leijgraaf en zijn afgelopen
september gestart met de duo-opleiding”, vervolgt Mieke van Rens, manager
HRM. “Onze visie is dat we de beste
medewerkers willen voor onze cliënten.
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De opleiding heeft een dubbele diplomering als uitgangspunt: Verpleegkundige
en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg, niveau 4.” Niet alleen is dubbele
diplomering uniek, maar ook heeft het
opleiden vanuit de Severinus Academie
vele voordelen, aldus Femke Vorstenbosch, coördinator beroepsopleidingen:
“We leiden medewerkers zowel agogisch
als verpleegkundig op, hebben een laag
uitvalpercentage en het gros blijft na
de opleiding bij ons werken. Daarnaast

onderwijs. Dat zorgt voor een sneller en
krachtiger leerproces, het delen en borgen van kennis. De fysieke nabijheid
heeft nog een groot voordeel: iedereen
kent elkaar en weet wat er speelt. Bij problemen kunnen leerlingen zowel bij hun
docent als bij de werkbegeleider terecht.
Die werkbegeleiders scholen we ook
zelf, vanuit dezelfde visie en vorm van
aandacht. De opleiding moet natuurlijk
wel voldoen aan landelijke eisen vanuit
het ministerie van onderwijs, maar
we ontwikkelen en geven de opleiding
echt samen vorm. Dat is ons inziens
ook nodig: zowel de agogische kant als
de verpleegkundige component moet
terugkomen.”

Is het lastig om aan nieuwe leerlingen te komen door het imago van de
sector?
Vorstenbosch: “We zien een enorme
toename van zij-instromers ten opzichte
van vier jaar geleden. Ook jonge mensen
weten ons goed te vinden: dit jaar zijn
drie groepen gestart met de beroepsopleiding. Daarnaast is ons stage- en
wervingsbureau heel actief: we verzorgen gastlessen en geven rondleidingen
om jonge mensen de kans te geven zich
te oriënteren. We zijn aanwezig op open
dagen van scholen en organiseren zelf
een open dag tijdens de landelijke Week

‘Als we zorgen dat onze leerlingen
zich blijven ontwikkelen,
kunnen onze cliënten dat ook’
‘De academie kwam als geroepen’
Kim Ortelee is eerstejaars BBL-leerling
Verpleegkunde en leerling Persoonlijk
begeleider aan de Severinus Academie.
Sinds september doet zij de duo-opleiding. “Hiervoor deed ik de opleiding
Maatschappelijke Zorg en kwam ik
tijdens de stage één dag per week bij
Severinus. Die opleiding was het niet
voor mij, maar Severinus voelde wel heel
goed. De academie kwam als geroepen.
Ik krijg de kans om mezelf te ontwikkelen en te leren, en tegelijkertijd dit werk
te mogen doen.

Kijk je niet heel smal als je leren en
werken onder één dak organiseert?
Van Rens: “Dat is de reden dat we heel
actief samenwerken: met leerlingen
en met onderwijs- en zorginstellingen.
Leerlingen brengen ons nieuwe inzichten waar we als organisatie van kunnen
leren. Door de intensieve samenwerking
met ROC de Leijgraaf wordt het onder-

‘Een dubbele diplomering
zien we als noodzaak’
bundelen we de krachten: op een lesdag
geeft zowel een docent van het ROC als
van Severinus les. Op deze wijze kunnen
we het onderwijs maximaal toespitsen
op de zorg die wij willen geven aan onze
cliënten.”

Jullie kozen er bewust voor de academie in huis te realiseren. Waarom?
Bruininx: “Doordat de leerlingen hier
leren én werken, is er meer koppeling
tussen de dagelijkse praktijk en het

wijskundig perspectief nog meer verbonden met de praktijk. En doordat sinds
dit jaar ook leerlingen van Lunet Zorg en
Kempenhaeghe de duo-opleiding volgen,
gemengd met onze eigen leerlingen, ontstaat uitwisseling en leer je anders naar
jezelf te kijken. Die breedte houdt ons
scherp en voorkomt dat we ons te veel
focussen op alleen onze eigen organisatie. Een groot voordeel is trouwens dat
Severinus altijd een onderwijstraditie en
lerende cultuur heeft gehad.”

van Zorg en Welzijn. Die was ook dit jaar
weer drukbezocht. En we bieden allerlei
stagevormen aan. We zien het als onze
maatschappelijke verplichting om dit te
doen én als noodzaak, want de sector
heeft een niet al te positief imago. We
willen het eenzijdige beeld doorbreken
en laten zien dat ons werk niet alleen bestaat uit ‘creatieve dingen doen’ of ‘alleen
maar bezig zijn met de verzorging’. Er is
veel meer: in de kleine dingen van elke
dag zit zo veel betekenis. En met elkaar
kunnen we veel betekenen voor mensen
met een beperking.”

Boven: Femke Vorstenbosch, Mieke van Rens.
Onder: Kim Ortelee en Jos Bruininx

Ondanks dat er soms best zware dagen
zijn, geeft het zo veel voldoening. Het
fijne is dat iedereen elkaar kent, in ieder
geval van gezicht, en dat je bij iedereen kunt aankloppen. Collega’s in het
woonhuis leren van mij en andersom, en
dat geldt ook voor de studenten van de
andere twee zorgorganisaties die hier
de opleiding doen. Mijn werkbegeleider
heeft ook op de academie gezeten en
weet daardoor goed hoe het voor mij is.
We doen het echt samen. Ook mét cliënten, want uiteindelijk draait het om hen.”
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met S&L Zorg, SDW, TWB Thuiszorg met
Aandacht en het Care Innovation Center,
met als doel een betere aansluiting van
onderwijs op de arbeidsmarkt in de
regio”, zegt Van Nieuwenhuijzen. “Het
Huis van Morgen is ook onderdeel van de
Zorgboulevard. Hier staan diverse hulpmiddelen die langer zelfstandig thuis
wonen mogelijk maken. In het begin
sloegen de technologische innovaties
helemaal niet aan bij leerlingen. We zijn
lessen gaan geven, laten ondernemers
met leerlingen samenwerken, kijken wat
wel en niet werkt. We nodigen studenten uit om toepassingen mee te nemen
tijdens hun stage en daar in te zetten.
Andersom nemen onze leerlingen de
medewerkers van hun stageplek mee
naar het Huis van Morgen. Kortom: we
zijn praktisch en vraaggericht aan de slag
gaan. Wat blijkt? Het werkt. Door interactie is een kentering ontstaan.”

Interessante ontdekkingsreis

Onderwijs, zorginstellingen
en innovatie onder één dak
In het nieuwe Kellebeek College is ook Zorgboulevard

gewoon interessante ontdekkingsreis die veel onver-

dat samenwerking met partners in meer
vormen dan enkel een stage mogelijk
is. Deze nieuwe vormen wilden we
onder één dak ontdekken. Die uitdaging
hebben we gezamenlijk opgepakt: bij
de ontwikkeling en het ontwerp van het
pand hebben we zorgpartners actief
betrokken.” Inmiddels telt de Zorgboulevard Roosendaal zeven deelprojecten,
die zorgen voor verbinding en voor het
opleiden van leerlingen.

wachte dingen oplevert.”

Kennis delen en interactie

Roosendaal gevestigd. Hier komen onderwijs, zorginstellingen en innovatie bij elkaar. Karin van Nieuwenhuijzen is projectmanager bij de Zorgboulevard en
was vanaf het eerste uur betrokken. “Het is een buiten-

Het idee voor de Zorgboulevard ontstond
jaren geleden, vertelt Karin van Nieuwenhuijzen, projectmanager bij de Zorgboulevard Roosendaal. “Het Kellebeek
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College kreeg een nieuw gebouw. We
wilden dat studenten in het pand vanaf
dag één kennis konden maken met de
doelgroepen. Daarnaast vonden we

Sinds september 2014 is het Kellebeek
College gevestigd in de nieuwbouw aan
de Oostelijke Havendijk in Roosendaal.
Sommige partijen hebben er ruimtes
gehuurd. “In de Fysieke Zorgboulevard
in het pand werken we intensief samen

Inmiddels is de Zorgboulevard Roosendaal zo’n drieënhalf jaar actief. De
afgelopen jaren leverden onverwachte
zaken op. Zo geven cliënten van SDW
inmiddels gastlessen bij de opleidingen.
Van Nieuwenhuijzen: “Leerlingen kregen
praktische les over het omgaan met de
tilliften. Cliënten zeiden toen: “Betrek ons
erbij, wij kunnen het beste aangeven wat
wel en niet prettig is.” Zo leren studenten
niet alleen technische vaardigheden,
maar is er ook interactie. Een andere
cliënt geeft brei-les aan studenten. Dit
soort zaken geeft hun zelfvertrouwen
een boost. En leerlingen leren hierdoor
veel praktischer.” Een ander voorbeeld is
het nadrukkelijk zoeken van contact en
verbinding met de omgeving, vertelt
Van Nieuwenhuijzen: “Leerlingen en
cliënten organiseren bijvoorbeeld koffiemomenten voor buren en wijkbewoners.
Er wordt dan gesproken over wat hen
leuk lijkt om samen te doen. Dat leidt tot
ideeën voor activiteiten, die de leerlingen
met cliënten vervolgens organiseren.”

Win-winsituatie
Eén van de deelprojecten binnen de
Zorgboulevard is het project Accelerated
Learning. In dit project werken leerlingen multidisciplinair samen binnen

de thuiszorg. Uit elke evaluatie komt
het belang van een dergelijke aanpak
naar voren. “Leerlingen ontdekken waar
elkaars kracht zit. Ze leren het belang
van samenwerking tussen verschillende
niveaus en hoe ze elkaar nodig hebben.
Naast deze winst voor leerlingen levert
het partner TWB Thuiszorg ook iets op:
leerlingen kunnen meteen aan de slag
en de inwerktijd is korter. Kortom: een
win-winsituatie.”

Aard van het beestje
Veel leerlingen vinden de koppeling
tussen leren en praktijk binnen school
heel fijn, anderen zouden liever ‘gewoon’
student zijn. “Het is een uitdaging om
leerlingen te bedienen met verschillende
leerstijlen”, licht Van Nieuwenhuijzen toe.
“De afgelopen jaren stond vraaggericht
denken ook steeds meer centraal: wat
heeft de cliënt nodig om het zelf te doen?
Terwijl de gemiddelde zorgverlener en
student juist graag willen zorgen. De
kanteling van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen
dat’ is best een uitdaging. Het strookt

ten en ontslagen, vier jaar later zijn er
tekorten op alle niveaus. Die snelheid
houd je als onderwijsinstelling niet bij.
Bovendien hebben ook wij te maken
met het imago van de sector: bij veel
ouders staan de ontslagen van een paar
jaar terug nog scherp op het netvlies,
waardoor zij hun kinderen adviseren voor
een andere sector te kiezen. Dat, gecombineerd met de flinke ontgroening in de
regio West-Brabant, maakt dat we heel
hard moeten trekken aan de instroom.
Gelukkig trekken we daar samen met
partners in op.”

Kansen voor de toekomst
In 2014 was de Zorgboulevard Roosendaal
het eerste publiek-private samenwerkingsverband, inmiddels zijn er landelijk
meer initiatieven. Van Nieuwenhuijzen:
“We delen onze kennis met collegascholen en leren ook graag van anderen.
Die multidisciplinaire samenwerking
zetten we absoluut door. Daarnaast denk
ik dat we een stap moeten zetten naar
cross-sectorale samenwerking, bijvoor-

‘Samenwerking tussen
onderwijs en zorgpartners
heeft meerwaarde voor
leerlingen én cliënten’
immers niet met de aard van het beestje.
Opvallend is dat door de contacten die de
leerlingen hebben met de doelgroepen
– thuiszorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg – deze sectoren weer veel meer
in trek zijn, dan het voormalige ideale
plaatje van werken in een ziekenhuis.”

Binnen de lijntjes
Er gebeurt veel moois in Roosendaal,
maar Van Nieuwenhuijzen zou wel
sneller willen gaan: “De landelijke weten regelgeving geldt ook hier gewoon.
We moeten binnen de lijntjes kleuren.
De ministeries OCW en VWS denken
wel mee, maar dat gaat traag. Terwijl de
zorg ontzettend snel verandert. In 2014
hadden we nog te maken met overschot-

beeld tussen de zorg en ICT. Door beter
samen te werken vanuit een gedeelde
visie en door te werken aan het imago
van de sector, kunnen we de belangstelling voor zorg en welzijn verhogen en ook
andere doelgroepen aantrekken. En dat is
weer nodig om de duurzame inzetbaarheid te verhogen. Laten we die kansen
voor de toekomst grijpen.”

Het Kellebeek College biedt diverse mboopleidingen Zorg en Welzijn op niveau 2, 3
en 4 aan 1600 studenten. Meer informatie
over de Zorgboulevard Roosendaal is te vinden op www.zorgboulevardroosendaal.nl
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PRAKTIJK TRANSMURAAL OPLEIDEN

Curriculum omgegooid
met studie Social Work
Dit schooljaar zijn 650 eerstejaarsstudenten gestart
met de nieuwe opleiding Social Work aan Avans Hogeschool. De Academies voor Sociale Studies in Breda
en Den Bosch gooiden het curriculum van de sociale
studies vorig jaar om. Studenten werken één dag per
week binnen leergemeenschappen aan een opdracht
met maatschappelijke waarde. Wezenlijk anders? Ja.
Spannend? Dat ook. Margo van der Put, directeur bij de
Academie voor Sociale Studies Breda, vertelt erover.
Wat was de aanleiding voor de
nieuwe opleiding Social Work?
“We zagen dat oude beroepen vervagen
en dat er nieuwe beroepen voor terug
komen. De scheidingslijnen tussen de
studies Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Culturele en Maatschappelijke Vorming werden minder strak.
Bovendien kent de profilering van welzijn
ups en downs. Landelijk is daarom besloten dat het goed is om de hele opleiding
onder de loep te nemen. Eén nieuwe
opleiding Social Work biedt kansen voor
profilering en past bij de ontwikkelingen
in het welzijnswerk. We hebben daarbij
drie uitstroomprofielen gemaakt: Jeugd,
Zorg en Welzijn & samenleving.”

Wat is er inhoudelijk anders?
“Een nieuwe opleiding betekent dat je
het curriculum en de inrichting daarvan
herziet. We zagen dat de verbinding met
het werkveld sterker mag en dat studenten in een vroeg stadium kennis moeten
maken met de beroepspraktijk. Ook het
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werkveld zocht naar inzichten en ziet
studenten als jonge, frisse mensen die
anders kijken naar de praktijk. Dit heeft
bijvoorbeeld geleid tot andere werkvormen binnen het curriculum, waarvan
de leergemeenschap er een is.”

Wat houden leergemeenschappen in?
“Een leergemeenschap is een groep van
zo’n veertien studenten die samen met
een docent en een professional uit de
praktijk werkt aan een vraagstuk uit
de praktijk. De studenten voeren geen
vastgestelde projectopdracht uit, maar
verkennen als leergemeenschap een
dilemma of praktijkvraagstuk. Studenten
leren zo al vroeg wat er in de praktijk
speelt en ontwikkelen een onderzoekende houding. Andersom heeft ook de
professional leerervaringen en kan hij op
deze manier kennis ophalen.”

De docent heeft een coachende rol in het
proces. De balans vinden tussen loslaten,
meedenken, mee leren maar soms ook
kennis en kunde inzetten om het proces
te sturen, is best een zoektocht. Vanuit
het lectoraat doen we daar onderzoek
naar, zodat we ook zelflerend zijn.”

Wat zijn ervaringen van studenten
na het eerste half jaar?
“Wisselend. Studenten zijn niet gewend
aan dit soort onderwijs. Met name de
zoektocht in de eerste weken, waarin
ze niet verteld wordt wat ze gaan doen,
maar waarin ze onderzoeken wat ze
met elkaar willen, is best ingewikkeld en
abstract. De ontwikkeling van zelfstandigheid is een enorme stormbaan. We
hebben daarnaast gemerkt dat het voor
studenten echt nodig is om in contact te
komen met cliënten. Bij voorkeur zijn de
leergemeenschappen dan ook op locatie,
zodat ontmoetingen mogelijk zijn.”

‘In leergemeenschappen
leren studenten, docenten
en professionals van en
met elkaar’

Draagt deze studie bij aan het
verminderen van tekorten op de
arbeidsmarkt?
“Ja en nee. Studenten worden eerder
geconfronteerd met de praktijk. Dat kan
deels zorgen voor een vroegere uitstroom
als ze ontdekken dat deze richting niet
bij hen past. Tegelijkertijd hopen we dat
we meer verbinding krijgen en studenten
die instromen juist makkelijker kunnen
behouden. Een probleem zit echter
daarvóór, bij de instroom, mede door het
imago van de sector. Dat los je niet op
met leergemeenschappen.”

Wat betekent dat voor de rol van de
docent?
“We hebben in het begin heel erg ingestoken op een andere rol van de docent.
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Het lerend vermogen van
studenten is nu veel groter
Bij Prisma, een organisatie die zorg en ondersteuning
biedt aan mensen met een verstandelijke beperking,

gesprek aangaan over dit onderwerp
levert de betrokken partijen ook weer
inzichten op.”

is in september 2017 een leergemeenschap van de op-

Wat zijn opvallende opbrengsten?

leiding Social Work gestart. Marijke Doevendans is er
teamleider en begeleidt samen met een docent van
Avans Hogeschool een groep studenten.
Met welke verwachting zijn jullie
in dit project gestapt?
“We vinden dat we als zorgorganisatie
een verantwoordelijkheid hebben met
betrekking tot de arbeidsmarkt en het
opleiden van mensen. Vandaar dat we
graag wilden deelnemen en kijken hoe
we studenten beter kunnen laten kennismaken met onze praktijk. We zijn open
en eerlijk gestart met de leergemeenschap. Het is een zoektocht waarin we
zaken bespreekbaar maken. Soms gaat
het beter dan verwacht en soms is het
lastig. Maar dat is vanzelfsprekend bij
‘samen leren’.”

De leergemeenschap heeft geen
vastgestelde projectopdracht, maar
verkent een praktijkvraagstuk. Wat
was dit bij jullie?
“Zonder dat er helderheid was over het
exacte resultaat dat behaald moest
worden door de leergemeenschap, zijn
we gestart met een thema. Bij ons is dat
‘netwerken voor mensen met een verstandelijke beperking’ geworden. Dit is
een onderwerp dat erg leeft bij cliënten:
als ze zorg krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt eerst
naar het netwerk gekeken. Tegelijkertijd
vinden cliënten het moeilijk om zelf
netwerken op te bouwen en hebben ze
daar ook niet altijd behoefte aan, terwijl

30

ze zich wel eenzaam kunnen voelen. Daar
zit dus een spanningsveld. “

Hoe zijn de eerste maanden verlopen?
“Studenten zijn de eerste weken vooral
bezig geweest zich te verdiepen in onze
organisatie, cliënten en medewerkers,
en de wet- en regelgeving. Ze hebben
de gemeente actief benaderd, wat heeft
geleid tot gastcolleges over de Wmo
en gesprekken met Wmo-consulenten.
Zo komen studenten erachter hoe de
gemeente werkt en realiseren ze zich
ook hoe lastig het kan zijn voor iemand
met een verstandelijke beperking om de
juiste persoon te vinden en te bereiken.
Ook dachten ze dat cliënten hen maar al
te graag te woord wilden staan. Maar ze
ontdekten dat dit een bepaalde benadering vraagt. Kortom: het lerend vermogen
van de studenten is veel groter door de
koppeling van praktijk en school.”

Jullie zijn nu ongeveer halverwege
het jaar. Wat staat er voor de komende tijd op de planning?
“De studenten van de leergemeenschap
hebben als doel om voor de zomer een
bijeenkomst te organiseren rondom het
thema ‘netwerk’. Daarbij betrekken ze
cliënten, professionals en mensen van
de gemeente. Door dit te organiseren,
leren de studenten allerlei skills. En het

“Studenten verbinden zich door de
leergemeenschap veel meer aan de
doelgroep; het verandert hun kijk op
onze sector. Door de aanraking met de
praktijk ontdekken ze ook sneller wat ze
leuk vinden. In het begin leek er meer
uitval te zijn, maar dat kan op termijn
een voordeel zijn: studenten moeten zich
kunnen verbinden aan het werk en als
dat niet lukt, kan dat beter vroegtijdig
naar voren komen. Als organisatie hopen
we natuurlijk dat we de studenten nu
al kunnen binden en dat ze in het derde
jaar wellicht hun stage hier willen lopen.
Er is al een match ontstaan van een student die nu ook vrijwilligerswerk doet.”

Wat betekent het voor jou als professional om een leergemeenschap te
begeleiden?
“In feite is er niet veel verschil met mijn
werk als teamleider; ik zie de studenten
als collega-professionals. Ik coach, ben
een steuntje in de rug, wijs studenten
de weg, stel vragen en leg dingen op
tafel. Tegelijkertijd kauw ik niets voor en
probeer ik op mijn handen te zitten. Zo
leren de studenten initiatief te nemen en
te communiceren. Die vaardigheden hebben ze straks op de werkvloer ook nodig.
Soms is het moeilijk, want de studenten komen veelal van de havo, zijn het
‘schoolse’ gewend en kennen de sector
nog niet. De overgang is voor sommigen
dan ook groot. Dat vraagt van mij een
goede afstemming met de docent van
Avans. Maar bovenal is het een leerzame
ervaring, ook voor mezelf, en is het mooi
om mensen zo te zien groeien.”

Matthieu Mes en Tijs Pijls

De werkgevers zijn aan zet!
De personeelstekorten in de zorg moeten in 2022 naar
nul. Dat is het doel van het actieprogramma Werken
in de Zorg dat het kabinet onlangs aan de kamer
presenteerde. Het opleidingsklimaat werkt alleen
niet echt mee. Als iemand zich wil laten omscholen tot
verzorgende, verpleegkundige of persoonlijk begeleider volgt een opleiding van soms wel drie of vier jaar.
Dat kan en moet anders, vinden Matthieu Mes en Tijs
Pijls van CINOP Advies.
Stel: je werkt al jaren in de horeca en je
bent toe aan een carrièreswitch. Werken
in de zorg lijkt je wel wat. Je oriënteert je

en merkt dat er bijna alleen maar langdurige deel- en voltijdopleidingen zijn.
Drie of vier jaar de schoolbanken in, dat

werkt ontmoedigend. “Zonde!” aldus
senior manager Matthieu Mes van CINOP
Advies. “Je kunt bij onderwijsinstellingen
vaak enkel kiezen voor een volledige op
leiding, terwijl je als volwassene al heel
veel kennis en kunde in huis hebt. Starten vanaf nul is demotiverend. Daarom
pleiten wij ervoor dat opleidingsinstanties en zorginstellingen kijken naar wat
iemand al wél kan en op basis daarvan
korte programma’s ontwikkelingen.
Welke capaciteiten heeft iemand al in
huis? Wat zijn de minimale eisen voor
bepaalde functies? Horeca en zorg hebben bijvoorbeeld veel overeenkomsten.
Iemand met jarenlange horeca-ervaring
weet hoe het is om gastvrij te zijn en
mensen te helpen. Hij of zij bezit bepaalde capaciteiten en ervaring die je direct
op de werkvloer kunt inzetten.”
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Kleine blokjes
“Door te kijken naar de kwaliteiten van
mensen kun je ze meteen productief
maken”, vult managing consultant Tijs
Pijls aan. “In de praktijk leer je ontzettend veel. Je maakt direct kennis met het
beroep en ontdekt welke vaardigheden
je al bezit. Wat je nog niet kent of kunt,
spijker je in kleine blokjes bij. Met deze

FLEXIBELE MAATWERKSCHOLING

hebben we? Op welke wijze kan maatwerk daaraan bijdragen? Grijp daarbij als
organisatie niet direct naar de standaard
scholing. Leg je als werkgever niet neer
bij wat er nu is. Wees prikkelend naar
onderwijsinstellingen, zowel bekostigd
als privaat, ga zelf op pad en vraag om
maatwerk. Op het gebied van scholing
zijn de werkgevers aan zet!”

‘Bij flexibele maatwerkscholing kijk je naar wat
er wél nodig is’
flexibele maatwerktrajecten heb je
direct extra krachten op de werkvloer.
Daarnaast leert nieuw en bestaand
personeel op korte en krachtige wijze. Je
bent ze minder lang ‘kwijt’, omdat elke
opleidingsmodule kort duurt en deels op
de werkvloer plaatsvindt. Elke behaalde
module zorgt voor een succeservaring
en een positieve stimulans. Je kunt jezelf
hierdoor als werknemer slimmer, sneller
en efficiënter ontwikkelen. Een leven
lang leren wordt op die wijze eenvoudiger voor volwassenen die privé, werk en
scholing moeten zien te combineren.”

Andere manier van kijken
Mes: “Wij focussen bij CINOP Advies op
leren voor volwassenen. We merken dat
ROC’s en hogescholen nog te vaak gericht
zijn op jongeren die nog geen diploma
op zak hebben. Het is uiteraard goed om
deze jongeren te scholen met een brede,
langdurige opleiding die hen van a tot z
een beroep leert. We ervaren ook dat dit
voor volwassenen anders ligt. Veel onderwijsinstellingen merken dat en proberen
nieuwe of kortere vormen van leren uit.
Ook het ministerie stimuleert dit. Maar
het zijn allemaal pilots. Het duurt te lang.
Voordat deze pilots daadwerkelijk voet
aan de grond krijgen, is het misschien
alweer crisistijd. Daar kunnen we niet
op wachten. De werkvloer wil nú actie
en meer personeel. De huidige personeelsvraagstukken vereisen een andere
manier van kijken: welk HR-probleem
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Engels
“Je wilt als werkgever werknemers met
een bepaald niveau voor een bepaalde
functie, maar er zijn ook een hoop taken
binnen die functie waarvoor dat niveau
niet nodig is”, aldus Mes. “Zo is in het
huidige systeem bijvoorbeeld vastgelegd
dat je Engels moet kunnen spreken op
een bepaald opleidings- en werkniveau.
Maar wat heb je daaraan als je op een
zorgboerderij of in een verzorgingstehuis
in Friesland werkt?”, vult Pijls aan. “Als je
nog nooit in aanraking bent geweest met
de Engelse taal vormt dat onderdeel van
de opleiding een struikelblok en kan dat
de reden zijn om een gehele opleiding
niet te volgen. In een flexibele maatwerkopleiding laat je zo’n module Engels
zitten en wordt een baan in de zorg voor
veel mensen een stuk aantrekkelijker.”

in jouw toekomstige beroep. Het NLQF,
het Nederlands Kwalificatieraamwerk,
koppelt aan behaalde modules een
gegarandeerde waarde die in heel Europa
geldt. Het raamwerk telt acht niveaus,
van basiseducatie tot universiteit, en
beschrijft per niveau de bijbehorende
kennis en vaardigheden. Hierdoor krijgt
elke deelopleiding een kwalificatie en
een eigen, vastgelegde en algemeen
geldende waarde.”

Klaar voor de toekomst
Pijls: “Bij flexibele maatwerkscholing kijk
je naar wat er wél nodig is. Je onderzoekt
per HR-vraagstuk wat je mist: welke
functies en welke bijbehorende kwaliteiten. Daarnaast kijk je naar duurzaamheid en het borgen en kwalificeren van
behaalde resultaten. Als werkgever én
werknemer wil je iets hebben waar je
op kunt terugvallen en wat toekomstbestendig is. Een baan voor het leven is een
achterhaald principe. Daarom wil je personeel dat wendbaar is en dat je nu en in
de toekomst aan het werk kunt houden.
Flexibele maatwerkscholing zorgt ervoor
dat je hen bij kunt spijkeren met losse
modules, zodat ze inzetbaar blijven. Zoals
bij ASVZ. Daar geven ze hun personeel
perspectief.”

Kwalificering en validering

CINOP Advies
CINOP Advies is een onafhankelijk adviesbureau uit ’s-Hertogenbosch. Het bureau
richt zich op advies op het gebied van leren,
opleiden en ontwikkelen. De consultants van
CINOP werken aan duurzame oplossingen
en innovatie bij de overheid, in het onderwijs
en op de arbeidsmarkt.

Pijls: “Soms zien we zowel bij werkgevers
als werknemers enige twijfel. Leuk, die
deelopleidingen en modules, maar hoe
certificeer en valideer ik dit? Heb ik iets
aan losse modules? Wat zijn ze waard?
Vergelijk het met een spaaractie bij de
supermarkt: je verzamelt losse zegeltjes
en alle zegels samen staan voor een
bepaalde waarde, in ons geval een diploma. Maar ook de losse zegels hebben
waarde. En als je iets spaart bij de AH is
het wel zo handig dat je de zegels van
de Jumbo óók in je boekje mag plakken.
Zo kun je sparen voor wat jij nodig hebt

Masterclass
Op 21 en 28 maart hielden Tijs Pijls en
Matthieu Mes van CINOP Advies een masterclass voor Transvorm waarin ze inzicht gaven in de methodische aanpak van flexibele
maatwerkscholing en de inzet hiervan bij
knelpunten rondom instroom en doorstroom.
Tevens werkten ze aan een stappenplan
voor de vertaling van de aanpak naar een
eigen of gezamenlijke aanvraag voor maatwerkscholing, al dan niet in het kader van
het SectorplanPlus.

Kortdurend maatwerktraject
schot in de roos
Dick-Jan de Rover, opleidingsfunctionaris bij ASVZ: “We hadden steeds
meer medewerkers die bij ons in de gehandicaptenzorg kwamen werken,
maar daarvoor niet geschoold waren. Desondanks bleken deze mensen
heel succesvol.
Een deel van onze cliënten heeft gedragsproblematiek en juist mensen met
levenservaring schrokken niet terug van
dit soms onverwachte of onvoorspelbare
gedrag. Ze hadden een goede grondhouding en boden onze cliënten passende
ondersteuning. Al werkende leerden
ze over het zorgvak, maar het diploma
ontbrak. Het zorgde ervoor dat ze op een
bepaald werkniveau bleven hangen en
niet konden doorstromen naar een hogere of andere functie. Daar lag voor ons
een uitdaging. We wilden deze mensen
behouden en effectief opleiden. Het zijn
volwassenen en dat matcht niet altijd
met een reguliere mbo-opleiding. Je wilt
niet dat ze vanaf nul moeten beginnen
en je wilt recht doen aan de deskundigheid en ervaring die ze als mens en medewerker al hebben. Daarom ontwikkelden we kortdurende trajecten op maat.
We verzilveren capaciteiten die medewerkers al beheersen via een onafhankelijke EVC-procedure –Erkenning van Verworven Competenties – en sturen deze
erkenning naar de onderwijsinstelling.
Zo krijgen onze medewerkers vrijstelling
voor dat onderdeel van de opleiding. De
onderdelen die overblijven kunnen ze via
een BBL-opleiding van één jaar volgen.
Een jaar is prima te overzien, zowel voor
werknemer als werkgever. Je hebt minder verleturen en bent als werknemer
nog steeds inzetbaar. Daarnaast vergroot
je je kansen op de arbeidsmarkt en krijg
je waardering voor wat je doet. Veel
medewerkers worden zich tijdens dit
traject sterk bewust van hun kwaliteiten.
Ze ontdekken wat ze in hun mars hebben
en breiden hun beroepscompetenties
verder uit in hun opleiding.

Het bleek voor onze organisatie een
schot in de roos. Deelnemers zijn zeer
tevreden. Het is voor hen een prettige
en behapbare manier om tóch dat
diploma te behalen. En omdat de trajecten kortdurend zijn, werd leren weer
leuk! De goede resultaten prikkelen en
brengen ook collega’s in beweging. Om
toegelaten te worden tot dit éénjarige
traject moet je minimaal drie jaar
praktijkervaring hebben binnen onze
organisatie en toe zijn aan groei. Je
moet min of meer boven je functie
zijn uitgestegen. Dan biedt dit traject
precies wat je nodig hebt. ”
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Nieuwe zorginhoudelijke directeur
GGZ WNB
Jean-Luc Klompenhouwer (tweede van
links) is per 1 maart toegetreden tot de
bestuursraad van GGZ WNB. Hij zal één
tot twee jaar de functie vervullen van
zorginhoudelijk directeur. Binnen die
termijn zal de ggz-instelling bedenken
hoe de definitieve topstructuur in de
toekomst wordt vormgegeven. JeanLuc Klompenhouwer is voorheen onder
andere als lid van de raad van bestuur
en psychiater verbonden geweest aan
ggz-aanbieders Yulius, De Grote Rivieren
en Kliniek Overwaal (inmiddels opgegaan
in stichting Pro Persona), het Catharina
Ziekenhuis in Eindhoven en het Erasmus
Medisch Centrum.
Naast Klompenhouwer bestaat de
bestuursraad van GGZ WNB nu uit Ineke
Strijp, Corette van Dijke, Rob Mak en
Saskia Nieuwenhuize. De raad van
bestuur van GGZ WNB wordt gevormd
door bestuurder Ineke Strijp. Zij vormde
de raad van bestuur samen met voorzitter Patrick Knapen, die recent wegens
gezondheidsredenen is teruggetreden.

PERSONALIA
en Duurzaamheid Zuid (IVN Zuid). De
afgelopen drie jaar behaalde Indigo
Brabant, hulpverleningsorganisatie in de
basis-ggz, goede resultaten: de omzet
verdubbelde, de effectiviteit van de
behandelingen steeg en de cliënttevredenheid nam toe. Visscher: “Het
liefst bleef ik bijdragen aan de stijgende
lijn van Indigo Brabant. Naast de zorg is
het echter altijd mijn wens geweest om
in de duurzaamheidssector te werken.
De functie van directeur IVN Zuid is
voor mij dan ook een mooie kans om
die ambitie waar te maken.”

Nieuwe directeur Bernhoven
Geert van den Enden is de nieuwe algemeen directeur van Bernhoven. Hij is per
1 januari dit jaar aan de slag gegaan. Van
den Enden heeft als missie om de nieuwe
strategie van Bernhoven te verankeren
in het nieuwe organisatiemodel. “Een
uitdaging waar ik vol vertrouwen mee
van start ga”, aldus Van den Enden.
Van den Enden werd in 2014 benoemd
tot financieel directeur van Bernhoven
en eind 2016 tevens tot operationeel
directeur. Hij sloot zich in 2014 aan bij
Bernhoven om de strategie ‘toekomstbestendige zorg voor de regio’ te implementeren. Doel van de strategie is de
gezondheidszorg te verbeteren door
zinnige zorg te leveren. Van den Enden:
“Ik vind het een eer om samen met de
bevlogen collega’s van Bernhoven onze
nieuwe strategie verder richting te geven
en in de volle breedte te implementeren.”

Miriam Dragstra

René Denis

Laverhof versterkt rvt
Zorgorganisatie Laverhof uit Schijndel
en omgeving heeft per 1 januari 2018 de
raad van toezicht versterkt met twee
nieuwe leden: Miriam Dragstra en René
Denis.
Dragstra woont in Schijndel en werkt als
statutair bestuurder van de Brabantse
Ontwikkelings Maatschappij (BOM).
Tevens is zij vicevoorzitter van de raad
van commissarissen van de fusieorganisatie van Woonstichting Etten-Leur
en AlleeWonen in Breda, Etten-Leur en
Roosendaal. Zij heeft ervaring met de
gezondheidszorg als directeur Healthcare
en Public Banking bij ABN Amro.
Denis woont in Den Bosch en werkt
bij Vilans in Utrecht. Bij Vilans is hij
als manager en adviseur betrokken bij
innovatie- en transitieprogramma’s in de
langdurige zorg. Tevens is hij lid van de
raad van toezicht bij Cello, een Brabantse
organisatie voor zorg en dienstverlening
aan mensen met een beperking. Denis
volgt Gerrit van Norel op als lid van de
raad van toezicht.
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Hennie Brons

Monique Verdier

Rvt Vitalis WoonZorg verwelkomt
nieuwe leden
De raad van toezicht van Vitalis WoonZorg Groep heeft sinds 1 januari twee
nieuwe leden: Hennie Brons en Monique
Verdier.

logie, waarvan de laatste drie jaar als
voorzitter. Ze volgde de opleiding tot
arts aan de Universiteit Maastricht en
de opleiding tot neuroloog in Maastricht
UMC+.

Nieuwe voorzitter rvt De Wever
Per 1 januari 2018 is Geert-Jan van Schijndel benoemd als voorzitter van de raad
van toezicht van De Wever. Hij volgt Niels
Noorderhaven op, die na twee termijnen
het lidmaatschap van de raad van toezicht heeft neergelegd.
Van Schijndel (61) is sinds 2013 lid van
de raad van toezicht van De Wever en is
tevens lid en voorzitter van de financiële commissie geweest. Hij heeft
bedrijfseconometrie gestudeerd aan de
Universiteit van Tilburg en is tevens in
deze richting gepromoveerd. Naast zijn
werkzaam leven als organisatieadviseur,
financieel en algemeen directeur van
multinationale ondernemingen, is hij
actief als bestuurder en toezichthouder
van diverse maatschappelijke organisaties en commerciële ondernemingen.

Brons was onder meer algemeen directeur van Stichting Charitas, oprichter
en bestuursvoorzitter van Groenhuysen
en medeoprichter en bestuurder van de
landelijke brancheorganisatie Arcares,
nu Actiz.
Verdier heeft haar sporen verdiend als
directeur facilitair bedrijf van het Leids
Universitair Medisch Centrum. Ook was
zij voorzitter Werkbedrijf regio Hollands
Midden en lid van de raad van bestuur
van het Groene Hart Ziekenhuis.

Selma Tromp

Laura van Geest

ETZ verwelkomt twee nieuwe leden raad
van toezicht
Selma Tromp en Laura van Geest zijn toegetreden tot de raad van toezicht van het
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ)
in Tilburg. De raad bestaat hierdoor per 1
januari uit zes leden.

Vertrek directeur Indigo Brabant
Renske Visscher, de directeur van Indigo
Brabant, heeft per 1 april een nieuwe
baan. Zij maakt na 3,5 jaar de overstap
van de zorg naar de duurzaamheidssector. Ze gaat aan de slag als directeur
bij het Instituut voor Natuureducatie

het wetenschappelijk centrum voor zorg
en welzijn van de Tilburg University. Ze is
coördinator Data Science bij het Jeroen
Bosch Ziekenhuis en adviseur Speerpunt
Immunologie bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Daarnaast bekleedt De
Vries diverse bestuurlijke functies, zoals
bij Cosis en tal van advies- en beleidsfuncties, bij onder andere de Bestuurscommissie Wetenschap STZ, het Platform
Kwaliteitsverbetering Eerstelijnszorg
VSOP en is ze wetenschappelijk adviseur
NHG-standaarden.

Van Geest is sinds 1 augustus 2013
directeur van het Centraal Planbureau.
Daarvoor was ze onder meer directeurgeneraal Rijksbegroting bij het ministerie
van Financiën. Zij is tevens onbezoldigd
lid algemeen bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam. Van Geest studeerde
algemene economie en bestuurskunde
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Joep Hubben, voorzitter van de raad
van toezicht van het ETZ: “Wij zijn zeer
verheugd dat twee vrouwen de raad zijn
komen versterken. Gelet op de huidige
samenstelling, ging onze voorkeur daar
ook naar uit. Van Geest is een specialist
op het gebied van financiën en Tromp
heeft de door de raad gewenste medische achtergrond. Beide deskundigheden
zijn belangrijk bij het goed besturen van
een groot ziekenhuis als het ETZ.”

Savant Zorg benoemt twee nieuwe
rvt-leden
Gabriëlle Verbeek en Gert-Jan Waterink
zijn per 10 december 2017 toegetreden
tot de raad van toezicht van Savant
Zorg. Zij volgen Hans van Hirtum en
Anja Thijs-Rademakers op in de raad, die
vertrekken in verband met het beëindigen van de statutaire termijn. Verbeek
is directeur-eigenaar van Artemea, een
bureau gespecialiseerd in vraagsturing,
timing en zelfmanagement in de zorg.
Daarnaast is zij lid van de raad van toezicht bij stichting Arduin en RIBW Nijmegen en Rivierenland. Waterink is onder
meer directeur a.i. van Careyn UtrechtWest en lid van de raad van toezicht van
Marente.

Het Laar benoemt nieuw lid rvt
Esther de Vries is per 1 januari 2018
toegetreden tot de raad van toezicht van
Het Laar. Zij volgt Anke Lindhout op. De
Vries is bijzonder hoogleraar bij Tranzo,

Tromp is sinds januari 2008 werkzaam
als neuroloog en klinisch neurofysioloog
in het St. Antonius Ziekenhuis. Van 2009
tot en met 2017 was zij bestuurslid van
de Nederlandse Vereniging voor Neuro-

Een actueel overzicht van Personalia
vindt u op transvormnieuwsinkaart.nl
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BrabantZorg.Net
is vernieuwd!
• Lichter en sneller
• Vacatures nog beter
vindbaar via Google
• Vacatures snel online,
via een eenvoudig
vacatureformulier
• Makkelijker in gebruik,
op alle apparaten

BrabantZorg.Net blijft dé site voor werken en

Meer weten?

leren in Zorg en Welzijn in Noord-Brabant.

088-1444007

75.000 bezoekers per maand, waarvan 80%

brabantzorgnet@transvorm.org

wekelijks of vaker terugkomt voor meer dan
1100 vacatures van meer dan 200 organisaties.

Werken en leren in zorg en wel zijn

