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De confrontatie aan met tekorten
Op het moment dat ik dit schrijf, zijn de verkiezingen een
week achter de rug en zijn de coalitieonderhandelingen gestart. Op het moment dat u dit leest, is er wellicht al een coalitie (óf is de kans daarop nog ver weg).
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In deze onderhandelingen zal de zorg zeker een onderwerp
van gesprek zijn. In de strijd richting de verkiezingen buitelden de verschillende partijen over elkaar heen met mooie
voornemens en beloftes voor de zorg. Bijna elke partij heeft
extra middelen beloofd voor de verpleeghuizen: om meer deskundige handen aan het bed te krijgen. De vraag daarbij is:
zijn die er wel genoeg?
Elke organisatie wordt nu al geconfronteerd met tekorten,
vooral voor de hogere deskundigheidsniveaus. Deze organisaties vragen zich af: wat moeten we doen om voldoende deskundig personeel voor de toekomst te krijgen en te behouden? Natuurlijk is deze vraag relevant en vragen wij bij BrabantZorg ons dat ook af. Maar wellicht is het net zo relevant
wat we juist niet moeten doen. Bij krapte op de arbeidsmarkt
zie je altijd gedragingen die, tenminste voor de lange termijn,
niet effectief zijn. Wat ik vind dat we juist niet moeten doen:
- Medewerkers in dienst nemen en behouden waar we niet tevreden over zijn
- Collega organisaties in een kwaad daglicht stellen
- Personeel bij collega’s ‘wegkapen’
- Salarissen betalen die boven de FWG systematiek uit gaan
Als we niet alert zijn op deze zaken brengen we, vanuit de
waan van de dag, een dynamiek op gang die voor onze cliënten niet oplevert wat het manifest van Hugo Borst en alle politieke partijen beogen.
Wilma de Jong
Voorzitter raad van toezicht Transvorm

Vormgeving, productie en verspreiding
Editoo
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“Als medewerkers verzuimen,
worden hun talenten vaak niet
goed benut”
Lean is een bedrijfskundige methodiek die gericht is op efficiënter werken. Met de toepassing van de methode ontstaat een flexibele werkwijze waarbij de vraag van de klant centraal staat en verspilling zoveel
mogelijk wordt voorkomen. Dat Lean ook prima toe te passen is als het gaat om verzuim, “of beter gezegd inzetbaarheid”, weet Herman Evers als geen ander. “Veel zorgorganisaties schrikken als ze processen en resultaten eens écht inzichtelijk maken.”
De Lean methode wordt vaak gelinkt aan
productiebedrijven. In hoeverre wordt
deze al toegepast in de zorg?
“Je komt Lean tegen in alle sectoren. Sinds
een jaar of zeven ook in de zorgsector,
vooral in VVT en ziekenhuizen. Met een
duidelijke reden: er zijn niet altijd voldoende handen aan het bed. Dus bekijken organisaties waar de tijd naartoe gaat en hoe
ze slimmer kunnen werken. Dat kan alleen
door Lean structureel toe te passen. Je
moet willen leren te kijken naar processen,
naar de manier van werken en hoe je die
kunt verbeteren. Teams die Lean werken,
zijn vaak enthousiast door de behaalde resultaten. Al snel blijkt dat ze met de huidige capaciteit meer kunnen doen als ze anders organiseren.”
Hoe kwam u tot het idee om Lean te gebruiken bij verzuim?
“Jaren geleden gaf ik advies aan een grote
fabriek waar ze vrachtwagens maken volgens de Lean methode. Dat werkte uitstekend. Toen ik het op me in liet werken, bedacht ik me dat je veel elementen ook kunt
gebruiken op gebied van verzuim. Het was
zelfs een logische keuze: medewerkers
wisten al hoe de methode werkt, ze
moesten het alleen toepassen op een
ander thema.”
Wat is de basis van de Lean methode?
“In de Lean methode staat de klant centraal. Bij alles wat een organisatie of medewerker doet, moet uit te leggen zijn hoe
het waarde toevoegt voor de klant. Een
tweede belangrijk aspect is respect voor de
medewerker. Dat lijkt misschien een open
deur, maar dat is het niet. Stel bijvoorbeeld

dat een organisatie als doelstelling heeft
dat geen enkele medewerker in een onveilige situatie terecht komt. Dat vraagt om
gerichte actie, ook preventief. De Lean methode is gericht op efficiënter werken. Dat
kan door niet alleen de handen, maar ook
de hoofden van medewerkers te benutten.
Door hen te vragen kritisch te kijken naar
hun eigen werkproces en de verbetermogelijkheden, ook weer vanuit meerwaarde
voor de klant. Zo krijgen medewerkers
meer verantwoordelijkheid en eigenaarschap en wordt Lean een onderdeel van
hun werk. Van leidinggevenden vraagt dit
dat ze meer coachend werken. Ze moeten
medewerkers ondersteunen bij het uitproberen van verbeteringen, hen uitdagen en
vragen stellen. Zo ontdek je samen stap
voor stap hoe je processen verbetert.”
En daarbij staat het beperken van verspillingen centraal?
“In termen van Lean zijn er acht soorten
verspilling. Je kijkt daarbij naar de oorsprong van het probleem en niet naar een
snelle oplossing. Verspilling kan bijvoorbeeld een inefficiënte werkroute zijn, iets
bieden dat mooier is dan de klant vraagt,
maar ook het niet goed benutten van talenten van medewerkers. Veel bedrijven
verstoppen verspilling. In een Lean bedrijf
krijg je juist een compliment als je verspilling laat zien en hier een oplossing voor
bedenkt.”
Wat is de relatie tussen het niet benutten
van talenten en verzuim van
medewerkers?
“Medewerkers kunnen een bore-out krijgen als ze vastzitten in patronen. Anders-

om is het zo dat als medewerkers verzuimen hun talenten vaak niet goed benut
worden. Zieke medewerkers kunnen vaak
nog van alles: kinderen naar school brengen, afwassen of boodschappen doen. De
vraag is hoe je daar als leidinggevende
mee omgaat. Als een organisatie Lean
werkt, kijk je naar wat een medewerker
nog wél kan. Als leidinggevende kun je je
team vragen om bijvoorbeeld taken die
blijven liggen op een rijtje te zetten. Hier
kijk je dan naar met de zieke medewerker.
Wat kan hij nog wel doen? Welke talenten
zijn wel inzetbaar? Als je ‘verzuim’ vervangt door het woord ‘inzetbaarheid’,
komt er een andere wereld tevoorschijn.
Overigens heeft verminderde inzetbaarheid niet alleen te maken met ziekte. Het
speelt ook als je een kind krijgt of mantelzorg verleent. Het gaat erom dat je per
geval kijkt hoe je hiermee omgaat.”
Hoe is het in de zorg gesteld met de inzetbaarheid tijdens verzuim?
“Om dit inzichtelijk te maken, heb ik
samen met Marieke Schurink van Vernet
de verzuimdatabase met gegevens van
zorgorganisaties doorgelicht. Vreemd genoeg wordt ‘het percentage dat iemand
ziek is’ geregistreerd. Maar je kunt niet
half ziek zijn, net zoals je niet half zwanger
kunt zijn. Je kunt wel zeggen in hoeverre
iemand arbeidsongeschikt is en dus voor
welk percentage iemand nog wel inzetbaar is. Honderd procent arbeidsongeschikt betekent in Lean termen dat iemand
geen enkele inzetbare waarde heeft. We
bekeken de gevallen die van de eerste tot
de laatste dag van hun ziekteperiode nul
procent waarde hadden. Wat bleek? In bijINVORM | april 2017
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denken. Aan cliënten vragen we immers
ook om hun eigen mogelijkheden en die
van hun netwerk te verkennen.”

CV Herman Evers
Herman Evers studeerde sociologie en
begon zijn carrière bij de afdeling automatisering van een verzekeringsmaatschappij. Toen eind jaren ’80 het
thema verzuim actueler werd, maakte
hij de switch naar de functie van adviseur sociale zekerheid. Sinds 2000
verschenen diverse artikelen en boeken van zijn hand en startte hij zijn
eigen bedrijf. Met de methode De Sociaal Accountant helpt hij organisaties
in diverse sectoren om inzetbaarheid
vanuit zowel de sociale insteek als de
bedrijfseconomische kant te verkennen. Herman Evers is daarnaast ook
docent en trainer.

voorbeeld de branche geestelijke gezondheidszorg had negentig procent van de
medewerkers nul procent waarde, oftewel:
zij zijn niet geactiveerd tijdens ziekte.”
Dat zet wel aan het denken…
“Cijfers maken het inderdaad inzichtelijk.
Accepteer je als organisatie dat iemand
zich ziek meldt en zegt dat hij er over vijf
dagen weer is? Deze medewerker heeft
dan vijf dagen geen waarde. In feite zegt
hij: “Van alles wat ik normaal doe, kan ik
nu helemaal niks doen. Maar over vijf
dagen ben ik er weer en kan ik meteen
weer al mijn taken doen en uren maken.”
Wat is er dan in de tussentijd gebeurd? Als
je het hersteltraject tekent in een grafiek,
zit er een stijgende lijn in inzetbaarheid in
de loop van de dagen. Dat wil niet zeggen
dat je medewerkers moet dwingen om
dingen te doen. Laat hen vooral zelf mee-
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Het is dus zaak anders te kijken naar ziek
melden en inzetbaarheid. Hoe pak je dat
aan?
“Kijk eens kritisch naar het verzuimprotocol. Wat staat daar precies in? Kan een medewerker zich gewoon ziek melden? Vanuit de Lean gedachte, waarbij de cliënt
centraal staat, is dat niet logisch. Maar als
mensen in dienst zijn bij een organisatie,
verbreek je de rechtstreekse relatie tussen
de uitvoerende en de cliënt. Daarmee zie je
dat het vermogen om zelf na te denken
minder benut wordt. En medewerkers die
wél meedenken, worden vaak als lastig ervaren, want die houden zich niet aan de
werkprocessen. Als je weet dat het zo
werkt, kun je niet alleen talenten beter benutten, maar ook anders kijken naar de relatie tussen organisatie en medewerker.
Als organisatie heb je allerlei leveranciers.
Levert een leverancier niet? Dan moet hij
dat zelf oplossen en kun je als organisatie
meedenken. In feite zijn medewerkers ook
leveranciers. Maak hen dus eigenaar van
hun inzetbaarheid. Dat kunnen ze in privésituaties ook. Van organisaties vraagt dit
om medewerkers regelruimte te geven,
hen mee te laten denken over hun inzetbaarheid en over klantgerichte oplossingen. De volgende stap is medewerkers vragen naar hun talenten en wat ze tijdens
ziekte nog wel kunnen. Deze stappen
staan niet in het klassieke verzuimprotocol, maar kun je wel in een inzetbaarheidsprotocol beschrijven.”
Wat staat er in zo’n
inzetbaarheidsprotocol?
“Het inzetbaarheidsprotocol dat ik ontwikkelde, is gebaseerd is op de 6 C’s, zes opeenvolgende stappen: conditie, cliënt, collega, corveelijst, coach en claim. Met claim
bedoel ik dat je als medewerker uitlegt
waarom je niet inzetbaar bent en waarom
je dan toch salaris zou moeten krijgen. Ook
als je kind zorg nodig heeft of je op vakantie wilt, leg je een claim neer. Ben je ziek?
Dan vraag je ziekteverlof aan. De coach, de
leidinggevende dus, beoordeelt of je het
recht hebt om niet te werken en toch salaris te ontvangen.
Naast deze andere manier van naar ziekte
en inzetbaarheid te kijken, is ook de inhoud van het inzetbaarheidsprotocol van
belang. Moet een medewerker altijd een
dik, onbegrijpelijk protocol ontvangen dat
gaat over wat te doen als je 104 weken ziek

bent, terwijl de meeste medewerkers weer
na vier dagen aan het werk zijn? Ook dat is
verspilling. Als je opnieuw kijkt en de
schaar in het verzuimprotocol zet, krijg je
nieuwe documenten waar je meer aan
hebt. Zo helpt Lean om processen te verbeteren.”
Welke rol speelt de bedrijfsarts als het
gaat om Lean in Verzuim?
“Lean in Verzuim kan alleen als alle partijen daarin hun rol nemen, dus ook de bedrijfsarts. Juist zijn rol en diensten kunnen
beter gepositioneerd worden. Als organisatie is het je taak om de bedrijfsarts
goede opdrachten mee te geven. Zoals het
terugbrengen van het aantal medewerkers
dat verzuimt door arbeidsomstandigheden. Dat is immers te beïnvloeden. De bedrijfsarts brengt in kaart welke verzuimende medewerkers hij heeft gezien en verdeelt ze in categorieën. In welke situaties
spelen arbeidsomstandigheden een rol?
Heeft de organisatie die in haar risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) al in kaart
gebracht? Een bedrijfsarts kan deze causale verbanden leggen en de RI&E gebruiken
om toegevoegde waarde te laten zien, in
plaats van als een verplicht nummer dat
eens per vier jaar uitgevoerd moet worden.
Zorgorganisaties die dat nu doen, merken
meteen het effect. De bedrijfsartsen daar
zijn blij, ze kunnen eindelijk hun werk
doen. En ook dat is het voorkomen van verspilling.”
Welke tip geef je mee aan bestuurders die
dit artikel lezen en meteen aan de slag
willen?
“Kijk eens welke medewerkers langer dan
zes weken verzuimen en stel jezelf een
aantal vragen. Hoeveel medewerkers zijn
het en ken ik ze? Zijn het verzuimgevallen
zonder waarde? Wat hebben deze medewerkers tot nu toe gekost aan loondoorbetaling? Weet ik wel van dit soort verzuim?
En wat er gedaan is aan re-integratie?
Neem als bestuurder je rol in het proces.
Praat eens met de medewerkers die het
betreft en begrijp wat ze doen. En kijk wat
je zélf kunt doen.”

Meer weten?
Op 11 mei 2017 organiseert Transvorm
een workshop waarin Herman Evers
meer vertelt over Lean in Verzuim. Interesse? U leest meer over de workshop via transvorm.org/activiteiten/bijeenkomsten.
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Conny Helder volgt Jef Pelgrims op bij
Stichting tanteLouise
De raad van toezicht van Stichting tanteLouise heeft Conny Helder benoemd tot de
nieuwe raad van bestuur. Zij volgt Jef Pelgrims op die deze zomer met pensioen
gaat. Helder heeft ruime (bestuurlijke) ervaring in de zorgsector.
Na diverse bestuurs- en managementfuncties is ze sinds 2010 voorzitter van de
raad van bestuur van Stichting Gezondheidscentra Eindhoven. Bij haar komst balanceerde SGE nog op de rand van faillissement, inmiddels is het uitgegroeid tot een
solide en innovatieve eerstelijnsorganisatie.
Helder vervulde eerder managementfuncties bij het UMC Utrecht en ziekenhuizen
in Amsterdam en Den Haag. Dat de keuze
is gevallen op tanteLouise is niet verwonderlijk. “Ik ben van nature nieuwsgierig en
laat me graag prikkelen door vernieuwende ideeën. Ook geloof ik sterk in de kracht
van samenwerking tussen diverse disciplines in de zorg. TanteLouise heeft al die elementen in zich en staat binnen de sector
te boek als uiterst innovatief.” Conny Helder gaat begin juni bij tanteLouise aan de
slag.

In memoriam: Frank Holtman
Dichterbij heeft met “ongeloof en verdriet
kennis genomen van het onverwachte en
tragische overlijden” van bestuursvoorzitter Frank Holtman. Holtman is vrijdag 24
maart 2017 op 56-jarige leeftijd plotseling
overleden tijdens het hardlopen. Op zaterdag 1 april is er afscheid van Holtman genomen.
“Wij hebben Frank leren kennen als een
gepassioneerd bestuurder en een drijvende kracht bij Dichterbij, maar bovenal als
een prettige en betrokken collega”, stellen
Cecile Stallenberg, lid raad van bestuur, en
Léon Frissen, voorzitter raad van toezicht,
in een korte verklaring. “Wij zullen hem
erg gaan missen.”
Holtman was sinds 2012 bestuursvoorzitter van Dichterbij. In 2010 trad hij toe tot
Marina Hesen voorzitter van de raad van
bestuur bij RIBW Brabant
Per 1 maart 2017 is Marina Hesen voorzitter
van de raad van bestuur bij RIBW Brabant.
Zij volgt Carla Lasonder op, die sinds 1 november 2016 in dienst is van Vivent. Hesen
heeft haar carrière opgebouwd in de zorgen welzijnssector en brengt een waardevolle combinatie van relevante praktijkervaring met zorginhoudelijke achtergrond
met zich mee.
Marina Hesen heeft als bestuurder van De
Meent Groep altijd hoog in het vaandel
gehad dat iedereen gewoon meedoet, ook
als er sprake is van een beperking of een
chronische ziekte. De komende jaren zal er
door RIBW Brabant nog meer de nadruk
worden gelegd op een inclusieve samenleving waarbij iedereen een plek heeft.

de raad van bestuur. Holtman loodste
Dichterbij door een moeilijke periode, gekenmerkt door organisatorische en financiële strubbelingen. Op grond van zijn
daadkrachtige optreden werd hij in 2014
door medebestuurders in de zorg verkozen tot Influencer of the Year.
Om Dichterbij vooruit te helpen ontwikkelde Holtman nieuwe bedrijfsconcepten,
onder meer om de Wmo-activiteiten van
Dichterbij te herpositioneren. Ook was hij
een groot voorstander van de toepassing
van e-health om de zorg en ondersteuning
van cliënten te verbeteren.
Namens Dichterbij wensen Stallenberg en
Frissen de nabestaanden sterkte toe. “Onze gedachten en medeleven gaan uit naar
zijn vrouw, kinderen en familie. Wij wensen hen veel sterkte in deze moeilijke
dagen.”
Ellis Jeurissen nieuwe directeur GGD
Zuidoost-Brabant
Voormalig Eindhovens politiechef Ellis Jeurissen is per 1 april 2017 de nieuwe directeur van GGD Zuidoost-Brabant. Ze volgt
Annelie Stevens op, die met pensioen ging.
Jeurissen werkte elf jaar bij politie Oost-Brabant, waarvan de laatste twee als sectorhoofd van Eindhoven en De Kempen. Ze
heeft een duidelijk doel voor ogen bij GGD
Zuidoost-Brabant: de barrières tussen de
verschillende instanties die in de regio aan
zorg en veiligheid werken, moeten verdwijnen. Jeurissen pleit er ook voor om
wethouders met sociale zaken en gezondheid in hun portefeuille als vierde partij te
betrekken bij het zogenoemde driehoeksoverleg tussen burgemeesters met het OM
en de politie.
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“Jonge professionals kunnen
een frisse blik brengen binnen
een raad van toezicht”
Het traditionele beeld dat er heerst van raden van toezicht: een club van veelal mannen van rond de 60
met tientallen jaren bestuurlijke ervaring. De wens naar meer diversiteit binnen raden van toezicht is
steeds vaker hoorbaar. Zo zou jong talent kunnen bijdragen aan het aangaan van de uitdagingen waar
zorgorganisaties mee te maken krijgen. Stichting Blikverruimers biedt deze jonge talenten de kans om
zich te ontwikkelen als toezichthouder. InVorm sprak met Blikverruimer Nienke Bos en Lucas Middelhoff,
toezichthouder bij Severinus en stagebegeleider van Nienke. “Over en weer leren we van elkaar.”
Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met
Stichting Blikverruimers?
Lucas Middelhoff: “Tijdens een conferentie
vorig jaar zag ik een korte presentatie over
Blikverruimers: een stichting die de ambitie heeft om diversiteit te creëren binnen
raden van toezicht in Nederland, door
jonge professionals een scholingsprogramma en stageplek te bieden. Het sprak
me meteen aan. Severinus had net een
aantal zware jaren achter de rug, maar er
was weer een heldere koers. De raad van
toezicht was vrijwel geheel vernieuwd. Het
leek me een mooi moment en goed initiatief, omdat diversiteit bij ons ook een relevant thema is. Ik nam contact op met
Stichting Blikverruimers en zo ging het
balletje rollen.”
Nienke Bos: “Naast mijn studie en tijdens
mijn promotietraject werk ik al 10 jaar in
een ziekenhuis. Ik ben altijd bezig met grotere vraagstukken. Vooral met de vraag

me op Stichting Blikverruimers. Het mooie
van de stichting is dat deze opgericht is
door jonge mensen zelf en dat zij zich op
meerdere branches richten, waaronder de
zorg.”
Hoe kwam de match met Severinus tot
stand?
Lucas Middelhoff: “Uiteraard heb ik het
idee eerst voorgelegd aan de voorzitter
van de raad van toezicht, Ton Horn. Hij
was meteen enthousiast. We hebben met
elkaar besproken of we hier klaar voor
waren, kijkend naar de organisatieontwikkeling bij Severinus. Instappen in zo’n traject doe je niet zomaar. In de zomer hebben we ons aangemeld voor een stageplek
en niet lang daarna kwamen Nienke en
nog een kandidaat op gesprek. Een van de
redenen om voor Nienke te kiezen, was
haar werk in het ziekenhuis. Ze heeft affiniteit met de zorgsector: een belangrijke
factor.”

“Mijn enthousiasme voor een toezichthoudende
rol is zeker gegroeid.”
hoe we, in het licht van alle maatschappelijke ontwikkelingen, het zorgsysteem het
beste kunnen inrichten vanuit het perspectief van patiënt en medewerker. Toen
in het ziekenhuis een vacature voor een
toezichthouder ontstond, zeiden collega’s
op de SEH dan ook meteen dat het iets
voor mij zou zijn. Ik solliciteerde, maar
werd afgewezen op het feit dat ik te weinig ervaring had. Een van de leden wees

Nienke Bos: “Iedereen krijgt in zijn leven
met zorg te maken en met de afhankelijkheidsrelatie die dan ontstaat tussen zorgverlener en zorgvrager. Het leek me interessant om als Blikverruimer mee te
mogen draaien met een organisatie die
diensten verleent aan mensen met een
verstandelijke beperking, omdat dit nog
complexer is qua vertegenwoordiging.
Mensen met een beperking kunnen niet

altijd hun eigen standpunt kenbaar
maken. Na het eerste gesprek bij Severinus
voelde ik me er meteen thuis.”
Welke concrete afspraken hebben jullie
gemaakt rondom de samenwerking?
Nienke Bos: “We hebben afgesproken dat
ik bij alle vergaderingen van de raad van
toezicht ben, dat zijn er zes dit jaar. Daarnaast sluit ik een keer aan bij de auditcommissie en bij de kwaliteitscommissie.”
Lucas Middelhoff: “We hebben stageafspraken gemaakt over vertrouwelijkheid
en over ondersteuning. Ik ben in feite haar
stagebegeleider. Een aantal dagen na de
verspreiding van de stukken hebben Nienke en ik een telefonische of Skype-afspraak. We nemen dan de agenda door,
bespreken de agenda en onderwerpen die
zij interessant vindt. Na de vergadering
praten we ook nog even na.”
Nienke Bos: “Het is fijn en nodig om context te krijgen. Je valt toch opeens een organisatie binnen. Dat levert ook interessante inzichten op, want doordat ik soms
vraag waarom we de dingen doen zoals
we ze doen, spiegel ik. Naast de formele
betrokkenheid, is Lucas ook persoonlijk betrokken bij mijn leerproces. De eerste vergaderingen observeerde ik vooral. Nu ik er
een paar keer bij ben geweest, kan ik meer
inhoudelijke vragen stellen, ook vanuit
mijn studieachtergrond.”
Wat levert de samenwerking Severinus en
de toezichthouders op?
Lucas Middelhoff: “We vonden het belang-
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“Jong talent kan bijdragen aan het aangaan van de uitdagingen waar
zorgorganisaties mee te maken krijgen.”
rijk dat de samenwerking met Stichting
Blikverruimers ons ook iets zou brengen,
door een concrete opdracht mee te geven
aan de Blikverruimer. We hebben Nienke
gevraagd om de communicatie en dynamiek tussen de toezichthouders en tussen
raad van bestuur en de raad van toezicht
te monitoren. Boardroom Dynamics dus,
een actueel thema, ook bij de landelijke
vereniging NVTZ. Bij onze jaarlijkse evaluatie deze zomer zal Nienke haar bevindingen met ons delen. Daar kunnen wij dan
weer van leren.”
Nienke Bos: “Als wetenschapper zou ik het
liefst systematisch onderzoek doen, maar
dat is natuurlijk niet mogelijk. Ik kan wel
spiegelen, delen wat me opgevallen is en
verbetervoorstellen doen.”
Lucas Middelhoff: “Nienke’s frisse blik is
fijn. Op thema’s die te maken hebben met
ethiek, zoals privacy, maar ook over social
media, deelt Nienke goede ideeën met
ons.”
Als jonge professional mis je de werkerva-
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ring die belangrijk is als toezichthouder.
Hoe wordt daarmee omgegaan?
Nienke Bos: “Stichting Blikverruimers heeft
een onderwijsprogramma opgezet, de Blikverruimers Academie. Dit jaar zijn er zes
trainingsdagen voor de elf Blikverruimers.
In de ochtenden spreekt een ervaren toezichthouder over een relevant thema. In de
middag gaan we praktisch aan de slag. Zo
stond de vorige keer het thema communicatie centraal. Die dag stonden we stil bij
hoe je je positioneert in een raad van toezicht en welke formele en informele krachten daar spelen. Na een Boardroom Dynamics training kregen we een mediatraining, waarbij we keken naar gesprekstechnieken en aan een case werkten. Daarnaast leer ik heel veel van de andere gemotiveerde deelnemers. Mijn enthousiasme
voor een toezichthoudende rol is zeker gegroeid.”
Hoe kijken jullie aan tegen het belang van
diversiteit binnen een raad van toezicht?
Nienke Bos: “Verschillende inzichten geven
perspectief op de wereld om ons heen.
Door mijn werk in het ziekenhuis kom ik in

aanraking met medewerkers van allerlei
niveaus: van medisch specialist tot
schoonmaker. Daardoor kijk ik anders naar
diversiteit in achtergrond. Het gaat voor
mij dus niet alleen om diversiteit qua geslacht, maar ook qua achtergrond en levenservaring. Ik heb zelf bijvoorbeeld ervaring met het werken van nachtdiensten op
een Spoedeisende Hulp, hierdoor kijk ik anders aan tegen het werken met onregelmatigheid. Het zou niet goed zijn als een
raad van toezicht alleen bestaat uit vijftigplussers die in een universitaire bubbel
hebben gezeten, want dat is geen goede
afspiegeling van de werkvloer. Wel is het
zo dat het programma van Stichting Blikverruimers pittig is en daardoor op de huidige wijze niet voor elk niveau geschikt is.”
Lucas Middelhoff: “De huidige Blikverruimers zijn inderdaad allemaal hoogopgeleide mensen van universitair niveau. Als je
het over een afspiegeling hebt, dan ligt er
nog wel een opgave om te kijken of ook
mensen van een iets lager opleidingsniveau een plek kunnen krijgen binnen het
programma van Stichting Blikverruimers.

TOEZICHTHOUDER
Zeker in sectoren als jeugdzorg en welzijn
zie ik daar kansen voor. De Blikverruimers
zie ik als een instrument om de bredere
verantwoordelijkheid die toezichthouders
hebben, zeker met de nieuwe governance
code, beter in te vullen. Hierbij moet een
raad van toezicht ook kritisch naar haar
eigen samenstelling kijken. Is dit een afspiegeling van de samenleving of van die
doelgroep waarvoor de organisatie in het
leven geroepen is? Naast Stichting Blikverruimers zijn er meer initiatieven die werken aan het opleiden van nieuwe toezichthouders. Ik denk dat ook werving- en selectiebureaus daar een rol in kunnen nemen.”
Welke eigenschappen heeft een goede
toezichthouder volgens jullie?
Lucas Middelhoff: “Wat ik vooral belangrijk
vind, is dat de club van toezichthouders
een evenwichtige samenstelling heeft. Dat
betekent dus kritisch kijken naar welke eigenschappen de individuele leden moeten
hebben, zodat ze complementair kunnen
samenwerken. Ieder van hen moet zijn of
haar eigen deskundigheid inzetten en dat
ook vorm kunnen geven in de communicatie met de raad van bestuur en de raad van
toezicht. Verder is onafhankelijk en kritisch
mee kunnen denken heel erg belangrijk.
En weten hoe een organisatie op strategisch niveau aangestuurd wordt in de regionale en landelijke context.”
“Nieke Bos: “Een goede toezichthouder
stelt de goede vragen op het juiste moment, luistert goed, is integer en is goed
ingespeeld op de organisatie en de andere
toezichthouders. Een van onze sprekers op
de academie vergeleek toezichthouden
met topsport: ik denk dat dit op de cruciale
momenten ook wel zo is. Er wordt veel van
je gevraagd en je hebt een grote verant-

woordelijkheid. Ten slotte is een goede
toezichthouder iemand met passie voor
zijn of haar taak. Alle toezichthouders die
ik tot nu toe heb ontmoet, zowel in de private als in de publieke sector, hebben echt
hart voor de zaak. “
Hoe gaan jullie na de zomer verder? Blijven jullie elkaar volgen?
Nienke Bos: “Mijn traineeship startte in
september 2016 en loopt tot september
2017. Een jaar is eigenlijk te kort. Wellicht is
verlenging bij Severinus een optie, zodat ik
ook meer van de werkvloer kan zien. Dit
traject geeft me in elk geval veel energie.
Ook wil ik betrokken blijven bij Stichting
Blikverruimers. Mijn ervaring als trainee
kan ik goed inzetten.”
Lucas Middelhoff: “Onze samenwerking zit
in feite pas in een beginstadium. Het heeft
tijd nodig om je blik te verruimen. Nienke
moet zich inwerken, de organisatie leren
kennen en volgt het opleidingsprogramma. In de eerste vergaderingen is het aftasten, maar inmiddels kan zij op thema’s
die zij interessant vindt en bij haar opleiding passen prima input leveren. Maar dan
nog is een jaar te kort. Rond de zomer zullen we evalueren. Wie weet besluiten we
inderdaad om de samenwerking nog een
jaar te verlengen. Ik houd die optie zeker
open.”
Nienke, wat zijn jouw ambities voor de
toekomst?
Nienke Bos: “Ik wil in elk geval maatschappelijk betrokken blijven en iets betekenen
voor het verbeteren van de zorg. Het huidige zorgsysteem is over 40 jaar niet meer
betaalbaar, dat houdt me bezig. Over twee
jaar ben ik klaar met mijn proefschrift poli-

tieke wetenschappen. Ik zou mijn passie
voor zorg en onderzoek graag willen combineren.”
Tot slot: wat zou u als toezichthouder mee
willen geven aan Nienke en haar
leeftijdsgenoten?
Lucas Middelhoff: “Als toezichthouder en
ervaren bestuurder probeer ik de verbinding te maken. Ik zou aan de jongere generatie mee willen geven dat zij ook de verbinding blijven maken met hun leeftijdsgenoten. Ook met mensen die lager opgeleid zijn en die wellicht minder kansen
hebben in deze steeds sneller en complexer wordende samenleving. We hebben
elkaar nodig: niet alleen ‘hoofden’, maar
juist ook ‘handen aan het bed’. Als het de
Blikverruimers lukt om de verbinding te
maken met hun generatie, dan wordt de
samenleving en de zorg daar beter op.”

CV Lucas Middelhoff
Lucas Middelhoff was 23 jaar bestuurder bij MEE Zuid-Oost Brabant. Een
jaar geleden is hij als zelfstandig adviseur en toezichthouder verder gegaan. Hij is sinds een jaar lid van de
raad van toezicht bij Severinus op de
portefeuille kwaliteit, veiligheid en
innovatie. Op landelijk niveau vervult
Lucas Middelhoff bestuursfuncties bij
twee cliëntenbelangenorganisaties,
een landelijke organisatie voor informele zorg en een fondsbestuur voor
innovatieve projecten.

CV Nienke Bos
Nienke Bos is promovenda aan de
Universiteit Leiden, Politieke Wetenschap: een combinatie tussen filosofie, bestuurskunde en politicologie.
Sinds september 2016 volgt zij een
traineeship bij Stichting Blikverruimers. Nienke werkt al 10 jaar in ziekenhuis Gelderse Vallei, momenteel
als medisch secretaresse op de Spoedeisende Eerste Hulp.

Severinus
Severinus is een zorgorganisatie in
Veldhoven die een woon- en dagbestedingsomgeving verzorgt voor meer
dan 600 mensen met een verstandelijke beperking, autisme of NAH. Ook
worden ruim 300 personen extramuraal begeleid. Bij Severinus werken
ruim 1000 medewerkers en 400 vrijwilligers.
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"Het is de kunst alles zo los te
laten, dat het de ruimte krijgt
om te bewegen"
Ineke Strijp is sinds 1 augustus 2016 bestuurder van GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB). Mede door
een zware bezuinigingsoperatie was het meteen 'all hands on deck'. "Het voelt alsof ik eerst dertig jaar
stage heb gelopen, om uiteindelijk op deze plek te mogen werken."

Wat is uw huidige gemoedstoestand?
"Ik ben in balans. Evenwicht is voor mij het
meest cruciale. Het betekent relativeren.
'Oké, dit is een groot probleem, maar accepteer dan ook dat je het niet voor honderd procent kan oplossen. Doe wat maximaal haalbaar is. Ik weet, dat is moeilijk.
Telkens komt er weer iets nieuws op je
pad, waardoor je uit balans dreigt te raken.
Maar je lost een probleem niet op door te
zeggen dat het een groot probleem is. Het
is veel zinvoller om mee te bewegen. Heb
vertrouwen in jezelf en in anderen. Met
evenwicht bedoel ik ook: een organisatie
zonder bureaucratisering. Vergeet projecten met complexe stuur- en werkgroepen.
Ik heb bij ons scrum geïntroduceerd, met
een zelfsturend en multidisciplinair doe-team dat elke week razendsnel de hele
agenda doorneemt, afspraken maakt en
met briljante oplossingen komt. De rol van
de bestuurder is barrières weghalen. Als je
de boel vastzet, barricadeer je vernieuwing
en transformatie. Het is de kunst om alles
zo los te laten, dat het de ruimte krijgt om
te bewegen."
Hebt u bewust gekozen voor een baan in
de zorg- en welzijnssector?
"In 1995 werd onze zoon Bas geboren. Bas
heeft zwaar autisme, ADHD, epilepsie en is
zwakzinnig. Mijn man stopte met werken,
zodat we thuis voor hem konden blijven
zorgen. We kregen daardoor automatisch
met zorg te maken, mét alle bijbehorende
frustraties over wet- en regelgeving. Intussen werkte ik als interim zelfstandig ondernemer bij tal van organisaties, waaronder ziekenhuizen. De zorg, het redeneren
vanuit de cliënt en patiënt, sprak me aan.
Steeds vaker hoorde ik: 'Jij zou een goede
bestuurder voor de GGZ zijn.' Hoewel het
me triggerde, deed ik het niet. De frustra-

ties die ik voelde, als moeder van een kind
met een meervoudige verstandelijke beperking, wilde ik niet in de bestuurskamer
brengen. Toen Bas achttien jaar was,
kwam er een plek voor hem vrij in een
woongroep. Ik kreeg meer rust om na te
denken over de toekomst. Het vluchtige
werk als interimmer begon me tegen te
staan. Ik maak graag verbinding en verlangde naar een duurzame werkrelatie. Bij
GGZ WNB voelde het als thuiskomen."
Wat vindt u de aantrekkelijkste aspecten
in uw huidige baan? En waaraan heeft u
een hekel?
" Ik voel me hier als een vis in het water. Ik
begrijp de inhoud van de cliënt heel goed,
waardoor ik andersom kan redeneren.
Daarnaast vind ik de complexiteit en diversiteit, echte 'wicked problems', interessant.
Doordat ik in uiteenlopende organisaties
heb gewerkt, heb ik ruime kennis over allerlei dossiers en een groot netwerk buiten
de GGZ. Dat helpt me om de samenwerking in de keten op te zoeken en verbindingen te leggen. Alles komt hier samen. Het
voelt alsof ik eerst dertig jaar stage heb gelopen, om uiteindelijk op deze plek te
mogen werken. Waar ik een hekel aan
heb? Aan mensen die afspraken niet nakomen en de schuld bij een ander leggen. Ik
kan ook niet tegen mensen die klagen,
maar er niets aan doen. Accepteer het óf
doe er iets aan."
Welke eigenschappen waardeert u het
meest bij uw medewerkers, aan welke eigenschappen ergert u zich?
"Ik waardeer het als mensen iets eigenlijk
niet durven, maar het tóch proberen. En
personen die zeggen: 'Je hebt een probleem, en ik help je.' Ik stoor me aan types
die zichzelf enorm belangrijk vinden. We

zijn allemaal gelijk, denk ik dan. Waarom
zou een medewerker uit het restaurant
geen bijdrage kunnen leveren aan de koers
van de organisatie? Ik maak contact met
álle medewerkers. Als ik iets verkeerd denk,
zie of hoor, zeg het me dan. Door samen
de beweging te zoeken, lukken dingen. Iedereen wil deelnemen aan succes. Dat zie
ik ook bij ons."
Als u de vrije hand zou hebben, wat zou u
veranderen in de zorg- en welzijnssector?
"Ik zou de bureaucratie eruit halen. Alle
GGZ-instellingen zijn vastgelopen in georganiseerd wantrouwen, met een opeenhoping van geld- en verantwoordingsstromen. Terwijl de politiek juist streeft naar
minder administratieve lasten en goedkopere zorg, werken wij met negen gemeenten samen die allemaal hun eigen werkwijze en regels hebben. In een wereld
waarin complexiteit toeneemt en strategische opgaven veranderen, werken oude
mechanismen niet meer. Bestuurders
moeten daarop inspelen. Bepaal een duidelijke strategie en geef vervolgens richting met een aantal spelregels. Daarbinnen laat je het proces los en geef je ruimte
aan eigen inbreng en creativiteit."
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Proefjes en testen in
het Healthlab

Tijdens de Week van Zorg en Welzijn,
van 13 t/m 18 maart 2017, openden
ruim 65 Brabantse organisaties hun
deuren om toekomstige medewerkers, scholieren, vrijwilligers, buurtbewoners, familieleden en (aankomend)
cliënten een beeld te geven van de
sector. Het thema was dit jaar ‘Maak
kennis met kunde’. Diagnostiek voor
U, Philips JetNet/Techniekstimulering
en het Philips Museum organiseerden
dit jaar samen een HealthLab in het
Philips Museum. Kinderen en volwassenen beleefden, in laboratoriumjas
gestoken, hoe innovaties in de gezondheidszorg helpen om gezonder te
leven. Met innovatieve én traditionele metingen en proefjes brachten ze
zelf hun fitheid in beeld.
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“Mantelzorgen is voor mij een
inspiratiebron”
Medewerkers in de zorg nemen meer dan gemiddeld mantelzorgtaken op zich. Peter Nouwens herkent
dit niet alleen uit zijn rol als bestuurder; hij is zelf ook mantelzorger voor zijn zoon. “Je kiest er niet zelf
voor, maar ik krijg er wel heel veel voor terug.”

Twee jaar geleden maakte u een switch in
uw loopbaan. Wat was daar de aanleiding
voor?
“Na 18 jaar werkzaam te zijn geweest als
voorzitter van de raad van bestuur van
Prisma, was ik toe aan meer licht, ruimte
en variatie in mijn eigen portfolio. Bestuurder zijn is een mooie rol, maar vraagt ook
veel tijd en verantwoordelijkheden. Daarnaast had ik de behoefte om meer tijd te
kunnen investeren in het herstel van Rik,
onze oudste zoon, die niet aangeboren
hersenletsel heeft. Ik wilde hem helpen bij
het krijgen van een zinvolle plek in de samenleving op het gebied van wonen, werken, het afronden van zijn opleiding, vrije
tijd en contacten. Deze alledaagse dingen
gaan voor mensen met niet aangeboren
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hersenletsel niet vanzelf. Terwijl hij net als
zijn twee broers gewoon mee wil doen.”
Hoe kijkt u als ervaringsdeskundige naar
de ontwikkelingen in de zorg voor mensen
met niet aangeboren hersenletsel?
“Het is een zoektocht geweest waarbij je
als ouders een lange adem moet hebben.
De zorg is heel ingewikkeld georganiseerd:
iedereen zit in aparte instituten en niemand pakt het geheel. Gelukkig zijn er in
het leven van Rik een aantal mensen geweest die de juiste verbindingen hebben
gelegd tussen verschillende instituten en
daardoor dingen mogelijk maakten. Zoals
zijn kinderarts, revalidatiearts en een docent op Avans.
Om een voorbeeld te geven: onze zoon

wilde op zijn 27e als allerliefste afstuderen.
In de revalidatie waren ze echter alleen
bezig met revalidatie. Zijn docent en stagebegeleider zorgden er juist voor dat zij
de omstandigheden creëerden om toch
zijn studie af te ronden. Rik is nu bedrijfskundig informaticus. Hij heeft een sterke
drive om dingen te realiseren. Dat is zijn
redding, maar het lukt alleen met helden
in het onderwijs en de zorg, die niet alleen
een patiënt zien, maar juist een mens met
ambitie en mogelijkheden. Dat is echter
niet vanzelfsprekend. Er wordt in de zorg
te weinig gekeken naar de toegevoegde
waarde in kwaliteit van leven voor mensen
met een beperking.”
Kon u uw ervaringen als mantelzorger in

MANTELZORG
uw functie als bestuurder benutten?
“Zeker, en dat werkte twee kanten uit.
Naast dat mantelzorgen een zorg is, is het
voor mij ook een inspiratiebron. Ik kijk in
mijn werk op een andere manier naar hoe
zaken lopen. Bij Prisma dachten we niet alleen naar de kwaliteit van zorg, maar ook
naar wat we toevoegden aan de kwaliteit
van leven.
Ten tweede, vanuit het perspectief van de
medewerker, zag ik in bepaalde fasen van
het leven de druk toenemen, zelfs tot ziek
melden aan toe. Omdat ze wilden zorgen
voor kinderen of voor ouders die ondersteuning nodig hadden en dat niet op een
goede manier gecombineerd kregen. Dat
spanningsveld in organiseren herkende ik
als mantelzorger.”
Wat ziet u als mogelijkheden voor organisaties om deze zorgmedewerkers beter te
faciliteren?
“Door bijvoorbeeld werken vanuit thuis
mogelijk te maken, of op andere momenten, door overuren op te laten nemen en
dergelijke. Want ziek worden omdat je

voor iemand zorgt die je dierbaar is, dat
zou niet moeten kunnen. Daar mag meer
oplossingsgerichte aandacht voor zijn in
de zorgsector, ook vanuit het perspectief
van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.
Niet alleen werkgevers hebben daar een
rol in. Het gaat ook om regie en initiatief
van medewerkers zelf. Samen moeten ze
tijdig het gesprek aan gaan.”
Hoe kijkt u naar de toekomst?
“Voor mijn zoon is de grote ambitie om
een leven te kunnen leiden net zoals zijn
broers. We kijken daarbij niet te ver vooruit, maar stapje voor stapje. Als ik kijk naar
de zorg, maak ik me wel zorgen. Je ziet dat
generalisten van gemeenten steeds meer
sturen op autonomie, eigen regie en zelfredzaamheid. In veel opzichten vind ik die
vermaatschappelijking wel goed, maar
toch is specifieke zorg en ondersteuning
vaak nodig. Er is nu juist teveel versnippering met verlies van kennis en kunde voor
mensen die dat nodig hebben. Er is nog
genoeg te doen. Maar iedereen kan op 101
plekken van toegevoegde waarde zijn.”

CV Peter Nouwens
Peter Nouwens was tot april 2015
voorzitter van de raad van bestuur
van Prisma, een organisatie voor
mensen met een verstandelijke beperking. Momenteel doet hij onderzoek op de Universiteit van Tilburg
naar de risico- en de beschermende
factoren in de ontwikkeling van jongeren met een licht verstandelijke beperking.
Als zelfstandige ondersteunt en adviseert Peter Nouwens organisaties bij
beleidsmatige vraagstukken en hij is
toezichthouder in de GGZ en in de
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast is hij
samen met andere vaders en met een
groep in Tilburg bezig met het opstarten van een initiatief voor jongen met
niet aangeboren hersenletsel in Midden Brabant.

De mantelzorger nader bekeken
‘Mantelzorgers in de zorg nemen
meer dan gemiddeld mantelzorgtaken op zich’. Zo begint het artikel met
Peter Nouwens, die vertelt over zijn
eigen rol als mantelzorger. Maar hoe
zit het eigenlijk? We geven inzicht in
enkele cijfers.

Mantelzorg: wat is dat eigenlijk?
Over wat mantelzorg precies is, ontstaat
wel eens verwarring. Begrippen als
mantelzorg, vrijwilligerswerk en informele
zorg lopen vaak door elkaar heen of in elkaar over. De verschillen zijn in de dagelijkse praktijk dan ook niet altijd gemakkelijk
aan te geven. Grenzen tussen vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn bijvoorbeeld redelijk diffuus en kunnen van het een in het
ander overlopen. Zo is het niet ongewoon
als de hulp die ooit begon als vrijwilligerswerk overgaat in mantelzorg. En kinderen
herkennen de hulp en ondersteuning aan
hun ouders niet altijd als mantelzorg. Uit
onderzoek in 2011 blijkt dat naar schatting
maar liefst een derde van de mantelzorgers de term mantelzorg niet met zichzelf
in verband brengt.

Hoewel de informele hulpverleners en ontvangers het onderscheid dus niet altijd
goed zien, is het wel goed om onderscheid
aan te brengen. In dit artikel richten we
ons specifiek op mantelzorg.
De Rijksoverheid omschrijft mantelzorg
als: ‘Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Behalve verzorging, kan mantelzorg
ook hulp bij dagelijkse activiteiten zijn.’
De Nationale Raad voor de Volksgezondheid definieert mantelzorg als: ‘Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een
hulpverlenend beroep wordt gegeven aan
een hulpbehoevende door één of meerdere
leden van diens directe omgeving, waarbij
de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.’
Volgens de stichting Werk & Mantelzorg is
iemand mantelzorg als: ‘Iedereen die zorgt
voor iemand die vanwege een chronische
ziekte, handicap of hoge leeftijd langdurig
en intensief zorg nodig heeft, is mantelzorger. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige
zorgverleners, maar geven zorg omdat zij
een persoonlijke band hebben met degene
voor wie ze zorgen.'

Er zijn nog meer veel omschrijvingen in
omloop, maar allemaal hebben ze een
paar overeenkomstige factoren. Mantelzorg is onbetaald, niet in het kader van een
beroep en wordt verleend aan mensen uit
de sociale omgeving. Een belangrijk kenmerk is dat er vanaf het eerste moment
een persoonlijke band is tussen degene die
mantelzorg krijgt en degene die hem verleent.
In bovenstaande definities blijft het aspect
‘tijd’ buiten beschouwing. Het Sociaal Cultureel Planbureau voegt daarom nog iets
toe aan de omschrijving: ‘Er is sprake van
mantelzorg als er langer dan 3 maanden
en/of meer dan 8 uur per week hulp wordt
geboden.’
Mantelzorgers: hoeveel zijn er?
Uiteraard heeft dit te maken met de gehanteerde definitie. Hoe ruimer de definitie, hoe groter het aantal mantelzorgers.
Volgens het rapport ‘Informele hulp; wie
doet wat?’ van het Sociaal Cultureel Planbureau gaf in 2014 ruim één op de drie volwassenen mantelzorg. Daarmee zijn er in
Nederland zeker 4 miljoen mantelzorgers
actief. Veel mensen gaven langdurig mantelzorg (langer dan drie maanden), maar
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niet intensief (maximaal acht uur per
week). Ongeveer één op de zes mantelzorgers gaf intensieve mantelzorg (meer dan
acht uur per week). Ruim 600.000 mensen verzorgden zowel langdurige als intensieve mantelzorg (langer dan drie maanden en meer dan acht uur per week).
Met de transities in de zorg zijn er meer
zorgtaken bij mantelzorgers en vrijwilligers terecht gekomen. Gezien deze ontwikkelingen, is het aannemelijk dat het
aantal mantelzorgers sinds 2014 gestegen
is.
Het beeld van de mantelzorger
Veel mensen denken bij het geven van
mantelzorg vooral aan vrouwen. Dat is
echter niet helemaal terecht. Vrouwen
geven wel vaker mantelzorg dan mannen,
maar er zijn ook veel mannelijke mantelzorgers; 58% van de mantelzorgers is
vrouw en 42% is man. De grootste groep
mantelzorgers is tussen de 45 en 64 jaar
oud.
Gemiddeld geven vrouwen en mannen
hetzelfde aantal uren hulp. In de activiteiten zijn er wel kleine verschillen. Zo helpen
mannen iets meer bij administratie en vervoer. Vrouwen helpen vaker bij regelzaken,
begeleiding en persoonlijke verzorging.
Opvallend is wel dat mannelijke mantelzorgers relatief vaak hun partner helpen
en vrouwelijke mantelzorgers zich richten
op een bredere groep hulpbehoevenden.
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Mantelzorg en de ervaren belasting
Ongeveer 10% van de mantelzorgers voelt
zich zwaar belast. Maar er zijn ook andere
kanten aan de mantelzorg. Zoals Peter
Nouwens aangeeft dat mantelzorg voor
hem zowel een bron van zorg als een bron
van inspiratie is. Hij staat daarin niet alleen. Meer dan 80% van de mantelzorgers
zegt te genieten van de leuke momenten
en krijgt een goed gevoel van het helpen.
De ervaringen worden minder positief
naar mate men intensiever mantelzorg
geeft. Opvallend is ook dat mensen die een
naaste helpen (partner, ouder of kind)
minder positief zijn dan mensen die een
vriend, een collega of andere familie helpen. Wellicht komt dit doordat de eerste
categorie vaak intensievere hulp geeft en
minder het gevoel heeft dat de mantelzorg
een vrije keuze is. Uiteraard kan de mantelzorg de relaties ook onder druk zetten.
De werkende mantelzorger
Van mantelzorgers tussen de 18 en 64 jaar
heeft vijf op de zes betaald werk. Bijna 75%
van de mannen en ruim 25% van de vrouwen combineert mantelzorg met een baan
van 32 uur of meer per week. Ongeveer
40% van de werkende mantelzorgers verleent mantelzorg op de dagen dat ze zelf
ook moeten werken. Flexibele werktijden
zijn daarbij belangrijk, maar lang niet iedereen kan daarover beschikken. Ruim een
derde kan niet zelf de werktijden bepalen
en 20% kan niet onverwacht een dag vrij
nemen. Dit zou vooral verlichting bieden
voor mantelzorgers van mensen met een
terminale aandoening, partnerhelpers en

intensieve helpers. Ongeveer 10% (circa
275.000 mantelzorgers) is (tijdelijk) minder gaan werken of gestopt als gevolg van
de mantelzorg.
Werkende mantelzorgers geven aan dat de
combinatie van werk en mantelzorg het
beste te maken is als er flexibele werktijden zijn en begrip is van de leidinggevende. Opvallend is dat een kwart van de werkende mantelzorgers geen begrip ervaart
vanuit de leidinggevende.
De zorgmedewerker als mantelzorger
Uit onderzoek van Jong en Veer in 2015
blijkt dat gemiddeld één op de acht werknemers in Nederland mantelzorger is. Binnen de sector zorg en welzijn ligt dit gemiddelde echter veel hoger; één op de drie
werknemers binnen onze sector is mantelzorger. Ruim een kwart verleent intensieve
mantelzorg, tussen de 8 en 20 uur per
week. Bijna de helft verleent al meer dan
vijf jaar mantelzorg.
Opvallend is ook dat hierover binnen de
sector nauwelijks wordt gesproken. Het
thema ‘mantelzorg’ lijkt alleen aan de orde
te komen als het gaat over cliënten die
met mantelzorg te maken hebben. Als
30% van de werknemers ook mantelzorger
is, leidt de toenemende druk op mantelzorgers tot een reële bedreiging voor de
kwaliteit en continuïteit van een organisatie. Daar ligt dus nog een stevige uitdaging
voor de werkgevers binnen de sector!

KORT NIEUWS
Nieuwe oplossing voor
zelfstandig wonen:
de ‘empathische woning’
Onderzoekers van TU/e zijn gestart met
het testen van het concept van de ‘empathische woning’ in de praktijk. Dit is een
woonomgeving die ‘meevoelt’ met de
ouder wordende bewoner en dus de functie vervult of ondersteunt van de mantelzorger. Dit gebeurt in drie woonzorgcentra
van RSZK ZorgProfessionals (regio Eindhoven), Woningstichting Domus (Roermond)
en St. Jozefoord (’s-Hertogenbosch).
Empathische woning
“Een woning moet meer bieden dan een
dak boven je hoofd, zeker voor senioren”,
zegt Masi Mohammadi, hoogleraar Smart
Architectural Technologies aan de TU Eindhoven. “Wat als het huis deels taken van
de mantelzorger of zorg over kan nemen?”,
zegt Mohammadi. “Een empathische woning dus, die jou ‘kent’, meevoelt en reageert op je behoeften en zorgt dat je bijvoorbeeld voldoende beweegt, je verzorging op maat biedt en zo bijdraagt aan behoud van je gezondheid.”
Slim
De empathische woning benadert volgens
Mohammadi het volgende stadium van
huisautomatisering. “’Slim’ is geen randvoorwaarde meer, maar slimme technologie is naadloos geïntegreerd in de woon-

Bredere doelgroep voor
‘Sterk in je werk’
In opdracht van CNV Zorg & Welzijn en in
nauwe samenwerking met RegioPlus voert Transvorm voor Noord-Brabant het project ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’ uit. Hierdoor krijgen 700 Brabantse (landelijk 5000) zorg- en welzijnsmedewerkers
de kans om hun loopbaan een positieve
impuls te geven.

omgeving en de technologie past zich optimaal aan de behoeften van de bewoner
aan en ondersteunt hem bij zijn dagelijkse
activiteiten.” De drie woonzorgcentra vormen ‘living labs’ waarbij direct het effect
van bepaalde slimme innovaties onderzocht kan worden.
Stimulans tot beweging
Een voorbeeld is de ‘eetbare wand’, een
verticale binnentuin, waarbij bakjes met
planten of kruiden met behulp van een
hendel op de gewenste hoogte gebracht
kunnen worden. “Het is een stimulans tot
beweging”, legt Mohammadi uit. “Senioren hoeven niet meer moeizaam te bukken
of op een trapladder te klimmen om te
kunnen tuinieren.” Andere voorbeelden
zijn een slimme vloer die waarschuwt als
iemand dreigt te vallen of een begeleidend
lichtspoor op muur en vloer om dagelijkse
activiteiten te ondersteunen of stimuleren.

Bij de start bood het project medewerkers
van 45 jaar of ouder met een functioneringsniveau van MBO 2 of lager een gratis
gesprek met een loopbaanadviseur in hun
eigen regio aan. Inmiddels heeft staatssecretaris van Rijn aangegeven dat de doelgroep voor ‘Sterk in je Werk’ wordt verbreed. Iedereen die wil komen of blijven
werken in zorg en welzijn, het werk nieuw
of veranderd vindt en graag ondersteuning wil, kan (gratis) persoonlijk advies
over zijn of haar loopbaan krijgen. Dit is
toegezegd vanwege de steeds toenemende tekorten en om ook zij-instromers en
medewerkers op hogere niveaus een kans
te bieden.
Meer informatie op www.sterkinjewerk.nl

Programma voor stageplaatsen en toestroom van nieuwe doktersassistenten
In samenwerking met zorggroepen, Huisartsenposten en het KW1-college ontwikkelde Transvorm een programma voor de
toestroom van nieuwe doktersassistenten
in de regio Den Bosch. Er wordt geïnvesteerd in de verbetering van de kwaliteit
van stagebegeleiding en de vereisten voor
de opleidingsinstroom door ook aandacht
te hebben voor houding & gedrag.
Theatervoorstelling
Om stageplaatsen te werven én doktersassistenten in het zonnetje te zetten organiseerde het samenwerkingsverband op 16
maart de theatervoorstelling ‘De spil in de
praktijk’. De voorstelling werd goed ontvangen door de meer dan 150 aanwezige
doktersassistenten en leverde gespreksstof op tussen werkveld en opleiders. Mogelijk wordt het programma ook in andere
regio’s ingezet.
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In actie tegen de groeiende
personeelstekorten
We constateerden het al eerder; het zijn turbulente tijden op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn. Aan
een jarenlange, constante banengroei kwam in 2013 een abrupt einde. Het aantal medewerkers in de provincie Noord-Brabant daalde fors in de jaren 2013 t/m 2016. Bijna 19.000 medewerkers verloren in die
jaren hun baan, een daling van bijna 10%.
In 2016 kantelde de arbeidsmarkt, er was tegelijkertijd sprake van krimp en groei en er ontstonden signalen van tekorten binnen bepaalde functies. In 2017 blijkt deze kanteling door te zetten. De signalen van
tekorten binnen bepaalde functies worden krachtiger en breiden zich uit. Diverse werkgevers en belangenbehartigers luiden de noodklok en melden dat de kwaliteit van zorg in geding komt als gevolg van
personele problemen.
In dit artikel beschrijven we de acties die Transvorm samen met belanghebbende partijen onderneemt om
de groeiende personeelstekorten in Zorg en Welzijn in Noord-Brabant aan te pakken.
Stijgende vraag naar personeel
Het aantal openstaande vacatures in de
sector zorg en welzijn in Noord-Brabant
groeit fors. Het aantal vacatures op de vacaturebank van BrabantZorg.Net steeg in
afgelopen jaar van 483 (maart 2016) naar
862 (medio februari 2017), een stijging van
379 vacatures (78%). Gemeten vanaf het
dieptepunt van de crisis in de werkgelegenheid in onze sector, oktober 2013, steeg
het aantal vacatures met maar liefst 244%.
Het werkelijk aantal vacatures is groter
dan onze vacaturebank laat zien. We
schatten dat er binnen onze provincie op
dit moment 2.000 vacatures zijn en verwachten dat de tekorten nog flink toenemen in de komende jaren. Voor een groot
deel van deze vacatures blijkt het moeilijk
om aan personeel te komen. Dit betreft
vooral vacatures voor verzorgenden IG en
verpleegkundigen (mbo en hbo) in de ouderen- en thuiszorg en gespecialiseerd
personeel en medisch specialisten binnen
alle werkvelden. Contacten met werkgevers leren ons dat bijna elke werkgever wel
kampt met moeilijk vervulbare functies.
Stijgende vraag naar zorg
Als gevolg van demografische ontwikkeling blijft de zorgvraag stijgen. En na jaren
van bezuinigingen op de zorgsector en het

“Al mijn ervaringen
komen samen in de
rol als aanjager
van Zonder Zorg 2020“
zorgpersoneel tekent zich een kentering
af. In afgelopen tijd zijn aangekondigde
bezuinigingen teruggedraaid en is er extra
geïnvesteerd. Er zijn diverse signalen dat
dit beleid wordt voortgezet en er in komende jaren meer geld beschikbaar komt
voor (extra) zorgpersoneel. Afhankelijk van
het gekozen beleid kan dit oplopen tot vele
tienduizenden extra medewerkers.
Dalend aanbod van personeel
Terwijl de vraag naar personeel stijgt,
daalt het aanbod. Het aantal werklozen in
de provincie is gedaald, zowel in het algemeen als binnen de beroepsgroepen in
Zorg en Welzijn. Een daling die in Noord-Brabant harder doorzet dan het landelijke
gemiddelde. Ook vanuit het beroepsonderwijs is onvoldoende aanbod te verwachten. Het aantal deelnemers aan het mbo
binnen het domein Zorg en Welzijn daalt
fors. Daar tegenover staat een stijging van
het aantal hbo-studenten binnen het do-

mein Zorg. Maar omdat dit een kleiner
aantal studenten betreft, valt het evenwicht negatief uit.
Ook de groei in het hbo bleef in afgelopen
jaar achter bij de voorgaande jaren. Gezien
de fors stijgende vraag naar hbo-verpleegkundigen en gespecialiseerd verpleegkundigen verwachten we dat de aanvoer vanuit de hbo-opleidingen niet voldoende is
om de toenemende vraag op te vangen.
Actie is nodig!
De vraag naar personeel stijgt, het aanbod
daalt. De instroom vanuit opleidingen is
onvoldoende. Afhankelijk van onzekerheidsfactoren spreken we van code oranje
of code rood op de arbeidsmarkt. Stilzitten
is geen optie! Veel organisaties en regio’s
nemen al initiatieven, maar steeds duidelijker wordt dat alleen met samenwerking
en gezamenlijke actie in de regio’s een oplossing gevonden kan worden. Daarom bereidt Transvorm, op verzoek van de bij ons
aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties,
het actieprogramma Zonder (jou, geen)
Zorg 2020 voor.
Aanjager
Marc Veldhoven is ‘aanjager’ van het actieprogramma. Veldhoven: “Ik was 6 jaar bestuursvoorzitter van ZuidZorg, vorig jaar
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heb ik mijn afscheid aangekondigd en per 1
januari 2017 ben ik met prepensioen. Het
was echter nooit mijn bedoeling om ‘achter de geraniums’ te gaan zitten. Mijn bedoeling was om voor een aantal dagen per
maand aan het werk te blijven. Toen in februari de vraag kwam of ik als aanjager
van het actieprogramma wilde fungeren,
hoefde ik dan ook niet lang na te denken.
Niet alleen omdat ik de noodzaak van het
actieprogramma onderschrijf, maar ook
omdat deze rol mij buitengewoon goed
past. Voor mijn jaren bij Zuidzorg was ik
tien jaar voorzitter van het college van bestuur van ROC de Leijgraaf, van 2001 tot
2011. Vanuit deze functie was aandacht
voor de arbeidsmarkt natuurlijk onmisbaar, het mbo staat tenslotte heel dicht bij
de arbeidsmarkt. De aansluiting tussen
onderwijs en arbeidsmarkt heeft me altijd
bijzonder geïnteresseerd en ik heb me
daarvoor ook steeds actief ingezet. Bijvoorbeeld vanuit PACT Brabant en in projecten
ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid
en schooluitval. Ik durf wel te zeggen dat
al mijn ervaringen samenkomen in deze
rol als aanjager van Zonder (jou, geen)
Zorg 2020”.
Inbreng van werkgevers, opleiders en
werknemers
Inmiddels hebben er twee actiebijeenkomsten plaatsgevonden: de eerste met bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties, de tweede met bestuurders van opleidingsorganisaties. Ondanks de korte voorbereidingstijd bleek de opkomst groot,
daaruit blijkt ook de urgentie van de acties.
Tijdens de bijeenkomsten bespraken de
deelnemers een concept-actieprogramma
en zij werden actief betrokken bij de invulling hiervan. Alle partijen onderschreven
de noodzaak van de plannen en spraken
hun toewijding hieraan uit. Daarbij werd
opgemerkt dat ‘de werkvloer’ ook betrokken moet worden bij de planvorming. Betrokken medewerkers zijn een voorwaarde
om tot succesvolle acties te komen. Daarom volgt medio april nog een actiebijeenkomst met de ondernemingsraden van de
Brabantse zorg- en welzijnsorganisaties. In
mei volgt de presentatie van het definitieve actieprogramma met vijf concreet uitgewerkte projectlijnen.
Beroepsonderwijs en beroepspraktijk pakken samen aan!
In de afgelopen jaren werd het belang van
een goede afstemming van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt steeds duidelijker. De samenwerking tussen beroepsonderwijs en beroepspraktijk neemt toe, er
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zijn tal van mooie projecten ontstaan die
de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs verbeteren. Toch kan en moet het
nog beter. Marc Veldhoven daarover: “Ik
heb ervaring aan beide kanten, als bestuurder in de zorg en als bestuurder in
het onderwijs. Gelukkig zag ik aan beide
kanten de goede wil en mooie projecten.
Maar ik zag ook onbegrip en irritatie. Soms
lijkt het alsof de ene partij problemen signaleert en de oplossingen voor de problemen alleen bij de andere partij zoekt. We
weten vaak zo goed wat de ánder zou
moeten doen. Terwijl de dialoog juist zo
belangrijk is. We moeten mét elkaar praten in plaats van óver elkaar. En vervolgens
samen de problemen aanpakken, kijken
wat we echt samen beter kunnen doen! Ik
zie het als een belangrijke taak voor mij,
als aanjager, om te verbinden en bruggen
te bouwen. En daarbij zullen we ook echt

nieuwe wegen moeten bewandelen, naar
andere oplossingen moeten zoeken. Meer
van hetzelfde gaat het probleem niet oplossen. We zullen creatief moeten zijn en
nieuwe bondgenootschappen moeten
smeden!”.

Zonder actie(centrum) geen resultaat
Uiteraard besteden we veel aandacht
aan het samenstellen van een gedegen actieprogramma. Maar daadwerkelijk resultaat boek je door het uitvoeren van acties, niet alleen door het
maken van plannen. Daarom werkt
Transvorm aan de inrichting van een
Actiecentrum Zonder Zorgen 2020.
Dit Actiecentrum zal acties initiëren
en coördineren en fungeren als kenniscentrum en vraagbaak.
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Regionale aanpak
Het unieke van de Regionale Sectorplannen Zorg is de regionale aanpak en samenwerking met werknemersorganisaties
zoals CNV, in combinatie met de landelijke
organisatie, controle en verantwoording.
Hierdoor zijn uitvoeringskosten relatief
laag en de kwaliteit hoog. Cruciaal in de
aanpak is ruimte voor regionale invulling
wat betreft type scholing, aantallen en opleidingsniveau.

68.000 zorgmedewerkers geschoold dankzij Regionale
Sectorplannen
Door de Regionale Sectorplannen Zorg
hebben landelijk 68.000 medewerkers in
de zorg scholing gevolgd. Deze resultaten
en met name de succesfactoren van de
aanpak zijn van belang nu de zorgsector
steeds meer te maken krijgt met personeelstekorten.
Resultaten
Werkgevers in de zorgsector hebben extra
opleidingsplaatsen gecreëerd en ruim

68.000 medewerkers hebben scholingen
en trainingen gevolgd. Hierdoor zijn ze
voorbereid op de vele veranderingen en
ontwikkelingen in de zorg, zoals de wijkgerichte aanpak, het werken in zelfsturende
teams, de focus op versterking van de
eigen regie en zelfredzaamheid door patiënten/cliënten en de inzet van ICT en
domotica. Ook zijn medewerkers opgeleid
naar een hoger niveau, bijvoorbeeld van
mbo- naar hbo-niveau.

Tekorten
De aanpak en resultaten bieden perspectief voor de toekomst, juist nu de sector
weer voor nieuwe uitdagingen komt te
staan. Waar tot voor kort nog sprake was
van personeelsoverschotten, ontstaan nu
tekorten. Jelle Boonstra, directeur RegioPlus: “We moeten blijven investeren in
de kennis en kunde van medewerkers in de
zorg. Zij zijn de drijvende kracht achter ons
zorgstelsel. Ook de instroom van nieuw
zorgpersoneel is hard nodig. Onze regionale aanpak en samenwerking met onderwijs en overheid zijn hierin onmisbaar.”
Cijfers
Sinds 2014 zijn 18 Regionale Sectorplannen
Zorg uitgevoerd. Met de uitvoering van
deze sectorplannen is een bedrag gemoeid
van totaal 278 miljoen euro. 65,8 miljoen
euro hiervan kwam van het ministerie van
SZW. De werkgevers in de zorg investeerden zelf 212,2 miljoen euro.

Winnaars Vernet Health Ranking 2016 scoren op inzetbaarheid van medewerkers
Ziekenhuis De Tjongerschans in Heerenveen, Nieuw Unicum in Zandvoort, Verslavingszorg Noord Nederland in Groningen
en Frankelandgroep uit Schiedam zijn de
Nederlandse zorgorganisaties die in 2016
het best scoren op inzetbaarheid van medewerkers. Zij zijn de winnaars van de Vernet Health Ranking 2016, de jaarlijkse
ranglijst van kennisnetwerk en onderzoeksbureau Vernet van de verzuimprestaties onder zorginstellingen.
De lijst geeft met een rapportcijfer weer
hoe organisaties in de zorgsector presteren op het gebied van verzuim en inzetbaarheid. Dat gebeurt voor vier branches:
ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. De berekening is
gebaseerd op een aantal indicatoren, zoals
het verzuimpercentage, de duur van het

verzuim en de verzuimkosten per medewerker.
Ontwikkelingen verzuim in 2016
Vernet verzamelt en analyseert de verzuimcijfers van ruim zeventig procent van
de zorginstellingen in Nederland. Uit de
gezamenlijke cijfers blijkt dat het verzuim
in de zorgsector in 2016 is gestegen naar
5,48 procent. Hiermee is het verzuim terug
op het niveau van 2007. De voornaamste
oorzaak ligt in het langdurig verzuim, dat
is toegenomen van 3,22 procent in 2015
naar 3,42 procent in 2016.
Bij Vernet zijn 400 zorginstellingen met in
totaal 600.000 medewerkers aangesloten.
Daardoor is Vernet in staat een breed en
representatief beeld te geven van de huidige stand van zaken en ontwikkelingen in
de afzonderlijke branches in de zorg.
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Een aantal kraamverzorgenden uit de eerste lijn werkt niet meer alleen bij mensen
thuis, maar ook op de afdeling Verloskunde van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De
voor de regio unieke samenwerking in de
vorm van een pilot tussen het JBZ en twee
kraamzorgorganisaties is een eerste stap
richting de ‘kraamverzorgende van de toekomst’, die op termijn zowel binnen als
buiten de ziekenhuismuren zorgt voor
moeder en kind.
Overdracht tussen eerste en tweede lijn
Het JBZ en de kraamzorgorganisaties IVT
en Welkom toe naar een structurele samenwerking. Doel is een ‘pool’ van zo’n
twintig kraamverzorgenden, die straks bij
mensen thuis én op de afdeling verloskunde van het ziekenhuis aan de slag gaan.
Daarmee wordt ingespeeld op het teruglopende aantal thuisbevallingen én op de
moeilijkheden die ziekenhuizen ondervinden bij de zoektocht naar gespecialiseerde
verpleegkundigen. “Voor patiënten is het
grote voordeel dat de overdracht tussen de
eerste en tweede lijn veel soepeler verloopt. De schotten verdwijnen,” zegt Paul
van Hal, unithoofd in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. “Dit past helemaal binnen de uitgezette lijn van de integrale geboortezorg.
Het is echt een win-win voor alle partijen.”
Experts
Alle kraamverzorgenden die intramuraal
gaan werken, krijgen scholing om in het
ziekenhuis meer en meer handelingen te
kunnen en mogen verrichten. “De kraamhulp thuis is niet hetzelfde als een klinisch
verpleegkundige Verloskunde,” legt Van
Hal uit. “Kraamverzorgenden zijn experts
op het gebied van zorg en welzijn en zijn
gewend heel solistisch te werken. Die
flexibiliteit komt goed van pas binnen de
integrale geboortezorg. Daarnaast zijn
kraamverzorgenden enorm patiëntgericht,
bijvoorbeeld op het gebied van voorlichting. Daar kunnen we hier echt van leren.”
Positief
De eerste ervaring met de samenwerking
is dan ook positief. Zijn moeder en kind na
geboorte gezond, dan is de kraamverzorgende dé aangewezen hulpverlener om
hen te verzorgen. Heeft de moeder behoefte aan laagcomplexe zorg en is de baby gezond? Dan richt de kraamzorg zich op het
kind, terwijl de verpleegkundige de moeder onder haar hoede neemt. Is de situatie
precies andersom, dan kan de kraamverzorgende zich op de moeder focussen terwijl de verpleegkundige al haar aandacht
op de baby richt.
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Kraamverzorgenden aan de slag in Jeroen Bosch
Ziekenhuis

App Umenz wint Nationale Zorginnovatieprijs 2017

De app Umenz heeft de Nationale Zorginnovatieprijs 2017 gewonnen. De Nationale
Zorginnovatieprijs is een jaarlijks terugkerend initiatief waarbij Stichting Zorginnovatie Nederland dit jaar uit meer dan honderd inzendingen tien nominaties selecteerde. Umenz ontvangt een bedrag van
15.000 euro om te investeren in verdere
opschaling van zijn innovatie.
In contact
De Umenz app verbindt de zorgconsument met al zijn zorgverleners en biedt
overzicht, ondersteuning, begeleiding, signalering, registratie en consultatie bij al

zijn behandelingen. De app heeft toegang
tot een grote bibliotheek van medische
animaties en instructievideo’s voor het informeren, coachen en begeleiden van patiënten. Door de app is de patiënt continu
in contact met de zorgverlener.
Stemming
In totaal werden bijna 4.500 stemmen uitgebracht. Umenz kreeg 24 procent van de
stemmen. De nummers twee en drie
waren de A-view ballon katheter en Qbi,
een entertainment- en beweegsysteem
voor ouderen, met respectievelijk 17 en 14
procent van de stemmen.

COLUMN: PIET VERRIJT

Brengt deze lente een nieuw
geluid?
Een nieuw kabinet biedt nieuwe kansen
om de grote knelpunten in de zorg aan te
pakken. De vraag is of dat wel gaat gebeuren, want de verkiezingsprogramma’s van
de grootste partijen bieden daartoe niet
veel hoop. Alleen met meer geld gaan we
de problemen in de zorg niet oplossen.
Sinds mensenheugenis brengt de lente
hoop op een nieuw begin. Misschien is dat
de reden dat ik met meer dan normale belangstelling volg wat een nieuw kabinet de
sector zorg en welzijn zal brengen. Toch
ben ik ben er niet gerust op, want uit de
verkiezingsprogramma’s van de partijen
die het ‘motorblok’ van het nieuwe kabinet
moeten gaan vormen, valt weinig hoop en
inspiratie te halen. Er worden wel vele pagina’s aan de zorg besteed, maar per saldo
weinig nieuws. Eigenlijk is de belangrijkste
conclusie dat er meer handen aan het bed
moeten en dat daar extra geld voor nodig
is. Hoewel de bedragen die de partijen
daarbij in gedachten hebben enorm uiteenlopen, van 200 miljoen tot 4,2 miljard.
Nu ben ik de laatste die zal ontkennen dat
er meer geld voor de zorg nodig is. Maar
tegelijkertijd ben ik op dit punt ook realistisch. Als de kabinetsonderhandelaars besluiten dat er 2 miljard extra naar de zorg
gaat, betekent dat dat er 40.000 zorgmedewerkers extra nodig zijn. Die mensen
zijn er gewoon niet. Sterker nog, momenteel hebben zorgorganisaties al enorme
moeite vacatures ingevuld te krijgen. De
arbeidsmarkt wordt structureel krapper.
Een forse uitbreiding van medewerkers is
daarom op korte termijn niet aan de orde.
Op middellange termijn (3 à 4 jaar) is door
forse investeringen in het onderwijs een
groei misschien mogelijk, maar dan moet
een veel groter deel van de huidige generatie mbo- en hbo-leerlingen gemotiveerd
worden om de zorg in te gaan. Daarvoor
zullen we nog alle zeilen moeten bijzetten.

breiding van het wettelijk recht om zorgverlof op te nemen voor de verzorging van
familieleden. Met doorbetaling van salaris
en opbouw van pensioen. Zo’n regeling
zou vooral voor de ouderenzorg een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de
tekorten. Zorgprofessionals kunnen dan
ingezet worden voor verpleging en verzorging, samen met de persoonlijke ondersteuning en de aandacht van familieleden.
Daarmee wordt meteen het plan van Hugo
Borst gerealiseerd.
‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’ is de
eerste regel uit het beroemde gedicht ‘Mei’ van Herman Gorter uit 1889. Ook na
hem zijn er talloze dichters en schrijvers
die droomden over een nieuw begin in de
lente. Meestal loopt het daarmee niet zo
goed af. De Praagse lente in 1968 liep uit
op een drama en ook van de Arabische
lente van een aantal jaren geleden horen
we niets meer. Maar misschien brengt
deze lente een nieuw geluid?
Piet Verrijt
directeur/bestuurder Transvorm

Daarom zullen we daarnaast ook naar andere creatieve oplossingen moeten zoeken. Een snellere en bredere toepassing
van technologie is een goede mogelijkheid.
En, maar misschien vloek ik dan wel in de
kerk, een uitbreiding van mantelzorg is ook
een optie. Bijvoorbeeld door een flinke uit-
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PERSONALIA
deringen in de zorg. Engelen is ook adviseur van de raad van bestuur van het Radboudumc en van overheidsorganen over
technologische veranderingen in de zorg.

8 juni afscheid van Groenhuysen in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Zijn taken draagt hij
over aan de nieuwe raad van bestuur, die
zal bestaan uit Marjolein de Jong, voorzitter raad van bestuur, en Peter van den
Broek.
Van den Broek werkt al sinds 2008 bij de
organisatie, sinds 2013 in de functie van directeur bedrijfsvoering. “Met de toetreding
van Peter van den Broek behoudt Groenhuysen een betrokken bestuurder met een
groot netwerk in de regio”, aldus Jan van
den Brand, voorzitter van de raad van commissarissen van Groenhuysen. “In de snel
veranderende zorg is het van groot belang
ervaren mensen met oog voor mens, techniek en kennis van de regio bij de raad van
bestuur te hebben en te houden.”

Douwe Biesma is nieuwe voorzitter
Santeon
Douwe Biesma, bestuursvoorzitter van het
St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein, is sinds 1 januari 2017 de nieuwe
voorzitter van Santeon. Santeon is een
keten van topklinische ziekenhuizen, waaronder het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Bestuursvoorzitter Piet Batenburg van
het Catharina Ziekenhuis legt na drie jaar
reglementair het voorzitterschap van Santeon neer.

Hoette verlaat bestuur Amphia
Douwe Biesma wil de koers van Batenburg
voortzetten. Leren van elkaar en de ‘best
practice’ overnemen is volgens hem de
kracht van Santeon. “Hierdoor wordt de
kwaliteit van zorg in alle aangesloten ziekenhuizen steeds beter. Steeds intensiever
samenwerken en onderzoeken welke organisatievorm daar het beste bij past”.

Lucien Engelen in raad van toezicht GGzE
Lucien Engelen, specialist op het gebied
van veranderingen in de zorg, nieuwe
technologie en zorg-innovatie, is sinds 1 januari 2017 lid van de raad van toezicht van
GGzE. Cliënten willen en krijgen terecht
zelf meer regie over hun eigen behandeling. Daarnaast neemt de zorgvraag toe en
krimpen de budgetten. De raad van toezicht is van mening dat de inzet van innovatie op deze vlakken veel kan betekenen.
Lucien Engelen is verbonden aan het Radboud Universitair Medisch Centrum als directeur van het door hem opgerichte Radboudumc REshape Center. REshape onderzoekt de toepassing van nieuwe technologie en de daarmee gepaard gaande veran-
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Liesbeth Bomhof voorzitter raad van
bestuur De Meent Groep
Liesbeth Bomhof is per 1 maart benoemd
tot voorzitter van de raad van bestuur van
De Meent Groep. Bomhof, met een master
in strategisch management, heeft ervaring
bij de landelijke overheid, onderwijs en ziekenhuissector. De afgelopen tien jaar
werkte zij bij MEE/De Meent Groep als senior beleidsadviseur en manager. Als manager was Bomhof verantwoordelijk voor
de nieuwe programmalijnen en innovatie,
de stafdisciplines en bedrijfsvoering en ondersteunende diensten. Hierdoor is zij
thuis in de actuele vraagstukken binnen
het sociaal domein en kan zij goed inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen en samenwerking met andere organisaties. Bomhof volgt Marina Hesen op, die
per 1 maart is gestart als voorzitter van de
raad van bestuur bij RIBW Brabant.

Peter van den Broek nieuw lid raad van
bestuur Groenhuysen
Peter van den Broek is per 1 april 2017 benoemd tot lid van de raad van bestuur van
Groenhuysen. De huidige voorzitter van de
raad van bestuur, Hennie Brons, neemt op

Ernst Hoette, vicevoorzitter van de raad
van bestuur van het Amphia ziekenhuis,
zal op 1 juli 2017 na acht jaar terugtreden
als bestuurder. Hoette blijft verbonden
aan Amphia om als parttime programmadirecteur leiding te geven aan het vernieuwbouwprogramma. De procedure om
een opvolger te vinden is in gang gezet.
Hoette begon in 2009 bij Amphia. In Breda
was hij nauw betrokken bij het fusie- en
integratieproces van GGZ Regio Breda met
de GGZ Midden-Brabant. Bij Amphia had
hij financiën en ICT in portefeuille.

Nieuwe raad van bestuur Zorggroep
Sint Maarten
Anneke Bouwmeester (voorzitter), Patricia
Bangma en Frits Nicolai volgen op 1 mei
2017 bestuurder Guido van den Boorn op
van Zorggroep Sint Maarten. Interim-bestuurder Van den Boorn gaat de Zorggroep
verlaten. De nieuwe raad van bestuur zal
als team invulling geven aan de nieuwe
topstructuur en koers die Guido van den
Boorn voor de organisatie heeft ontwikkeld.
De drie bestuursleden delen een brede ervaring in de zorg. Door de diversiteit in talent, persoonlijkheid én hun gedegen ervaring op bestuurlijk niveau vormen ze volgens de raad van toezicht het ideale team
om samen met medewerkers en management van de nieuwe koers een succes te
maken.

PERSONALIA
directeur bij de Stichting Amerpoort te
Baarn en als toezichthouder in de VVT. Hij
werkte bij de Dienst Justitiële Inrichtingen
van het ministerie van Veiligheid en Justitie en bij multifunctionele zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke
beperking. Hij was voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal.

Loeks van der Veen verlaat ETZ
Bestuurder Loeks van der Veen verlaat op 1
juli 2017 na 36 jaar het ETZ (ElisabethTweeSteden Ziekenhuis). “Na het afronden
van de juridische fusie tussen het St. Elisabeth en het TweeSteden ziekenhuis is het
een goed moment voor mij om nieuwe
wegen te verkennen”, aldus Van der Veen.

Kees Knol was sinds 2008 bestuurder van
GGMD en de rechtsvoorgangers Madido
en DDS. Volgens de GGMD is hij "de gedreven en stuwende kracht" die de organisatie landelijk op de kaart heeft gezet als een
professionele en volwaardige ambulante
zorg- en dienstverlener voor mensen met
een auditieve beperking.

De raad van toezicht van Instituut Verbeeten is per 1 februari 2017 versterkt met een
nieuwe voorzitter. Diederik Zijderveld is vicevoorzitter van het college van bestuur
van Avans Hogeschool. Hij is gepromoveerd aan de faculteit Geneeskunde van de
Universiteit Utrecht bij de vakgroep fysiologische chemie. Momenteel is Zijderveld
ook lid van de raad van toezicht OSZG (Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia)
en is hij bestuurslid van verschillende
stichtingen waarin bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen samenwerken,
zoals Starterslift, Ondernemerslift+, Agrifood Capital, Grow Campus, Spark en Biobased Delta.

De raad van toezicht spreekt grote waardering uit voor Van der Veen en zijn betrokkenheid bij de vele werkzaamheden in
het ETZ en de zorg in de regio. Bart Berden
(voorzitter raad van bestuur) vult aan: “Gedurende vele jaren heeft Loeks een vitale
bijdrage geleverd aan het ETZ van vandaag
en in het bijzonder aan de totstandkoming
van de fusie”.
De raad van bestuur van het ETZ bestaat
na het vertrek van Loeks van der Veen uit
Bart Berden (voorzitter) en Anita Wydoodt.
Voor Van der Veen wordt een opvolger gezocht.

Harry Bosma nieuwe bestuurder GGMD
Kees Knol stopt als bestuurder van de
Stichting Geestelijke Gezondheidszorg en
Maatschappelijke Dienstverlening voor
Doven en Slechthorenden (GGMD). Harry
Bosma neemt per 1 juni het stokje van hem
over.
Momenteel is Bosma werkzaam als divisie-

Diederik Zijderveld nieuwe voorzitter
raad van toezicht Instituut Verbeeten

Bestuurder Sandra Spek vertrekt bij
Careyn
Financieel bestuurder Sandra Spek vertrok
1 april 2017 bij Careyn. Met de afronding
van een driejarig transitietraject om de organisatie weer financieel gezond te maken
zit de klus er op voor Spek. Al bij haar aantreden gaf ze aan na afronding van dit traject haar loopbaan elders te zullen voortzetten. De werving van een nieuwe financieel bestuurder wordt in gang gezet en
een interim-bestuurder zal zo snel mogelijk de honneurs waarnemen.
Bij haar komst als bestuurder in 2014 leed
Careyn al jaren operationele verliezen.
Onder haar leiding werd een ingrijpend
verbeterplan doorgevoerd. Inmiddels
schrijft het bedrijf operationeel weer zwarte cijfers en is de overhead teruggebracht
van 22,7 procent naar 10,9 procent. Careyn
verwacht in de loop van dit jaar te voldoen
aan de eisen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) aan Careyn gesteld
heeft.

Okko Jongsma verlaat Fokus
Okko Jongsma, voorzitter van de raad van
bestuur, gaat met pensioen en verlaat na
24 jaar Fokus, op 1 oktober 2017. Als bestuurder heeft hij zich volgens de organisatie "altijd sterk gemaakt voor het realiseren van eigen regie voor mensen met een
zware fysieke beperking". Onder zijn leiding is Fokus uitgegroeid tot een unieke
dienstverlener met circa 1500 cliënten en
zo'n 2500 medewerkers. De raad van toezicht van Fokus zoekt een opvolger.
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Profiteer van een
traject op maat!
Transvorm en WGV Zorg en Welzijn
(Oost-Nederland) hebben een ESFsubsidie voor duurzame inzetbaarheid
toegekend gekregen. Acht organisaties
krijgen de kans om te werken aan wendbare medewerkers en acht organisaties

 egeleiding door een
b
externe adviseur
voordelig inzetten van
activiteiten en interventies
wetenschappelijk onderzoek
binnen uw organisatie.

gaan werken aan goed werkgeverschap,
een gezonde organisatiecultuur in Zorg
en Welzijn. Daarmee kunt u de duurzame
inzetbaarheid van uw medewerkers
vergroten.

Project Goed werkgeverschap

Versterken van de duurzame inzetbaarheid van

Wendbaar
aan het werk
Wilt u medewerkers langer en
productief aan het werk houden?
Wilt u werken aan een gezonde
organisatiecultuur?
Aan wendbare medewerkers?
Welke interventies helpen?
Wat kan vanuit zelfregie worden
gedaan om medewerkers te
stimuleren?

werkenden binnen Zorg en Welzijn via goed
werkgeverschap.
Onderzoeksvraag: ‘Welke typen medewerkers
kan een organisatie onderscheiden, welke interventies passen daar het beste bij en wat is
het effect op de duurzame inzetbaarheid van
deze typen medewerkers?’

Project Goed werknemerschap

Bottom-up benadering die het initiatief laat

ontstaan vanuit de werknemers.
Onderzoeksvraag: ‘Wat is het effect van eigen
verantwoordelijkheid en zelfregie op de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de zorg?’

Meer informatie
Op 23 mei is de startbijeenkomst van het project.
Lees alles over de projecten op
Transvorm.org/Wendbaar of neem contact op
met Michiel van den Heuvel, strategisch adviseur.
088 144 40 00 • m.vdheuvel@transvorm.org
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