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ZORGEN 
OM DE 
ZORG

voorwoord
 
De zorgen over de toekomst van de zorg zijn groot. Er ligt te veel  

werk en er zijn te weinig zorgprofessionals. Donkere wolken dreigen  

en die waaien niet vanzelf over. Hoe kunnen we die dreiging om-

zetten en waar beginnen we dan? Het waren vragen waar we mee 

rondliepen. Met de overtuiging dat de antwoorden op deze vragen 

nog dichterbij het zorgproces zitten dan we vaak denken, ontmoetten 

we Niels van der Weerdt. Hij begeleidt al flink wat jaren een leergang 

sociale innovatie in de havens van Rotterdam, wat in de essentie veel 

raakvlakken heeft met wat wij zagen dat hard nodig is in de zorg: 

vernieuwen vanuit de professional zelf. Dankzij zijn ervaring en 

enthousiasme gingen we aan de slag. En ja, Niels wilde graag 

meewerken omdat hij gelooft in de kracht van de mensen zelf. Stapje 

voor stapje kreeg het traject Vernieuwend Werken in de Zorg vorm. 

Met daarbij nog meer aandacht voor wat de zorgprofessional nodig 

heeft van de organisatie en leidinggevende. En wat het vraagt van de 

professional zelf om beweging te maken. 

We zagen dat dit een zorgbrede opgave is, dus betrokken we meer 

zorgorganisaties bij het initiatief. Die vonden we en 11 maart 2020 

startten zestien deelnemers van Amaris, ASVZ, De Waerden, Laurens, 

Pameijer, Reinaerde en Zuidwester. Corona kwam, maar niemand liet 

zich uit het veld slaan. Online bleken we elkaar ook prima te vinden en 

te stimuleren. Dit boekje laat zien waar Vernieuwend Werken in de 

Zorg toe leidt. We hebben geleerd over leiderschap, over hoe ideeën 

te ontwikkelen en hoe over grenzen heen te kijken. Want verandering 

en vernieuwing wordt ook ontwikkeld door buiten je eigen vakgebied 

met anderen samen te durven werken.
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We wensen je veel inspiratie en hopen dat dit traject zich als  

een olievlek zal verspreiden, zorgbreed. Want nu duidelijk is wat  

het potentieel van Vernieuwend Werken in de Zorg is, is het aan 

organisaties, bestuurders en leidinggevenden om ruimte te  

geven. En aan zorgprofessionals om deze ruimte te nemen. 

Maartje van Boekholt en Hanno de Schipper

‘ Het is aan organisaties,   
 bestuurders en leidinggevenden  
 om ruimte te geven. En aan   
 zorgprofessionals om deze 
 ruimte te nemen.’ 
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Schaarste op de arbeidsmarkt, veranderingen 
in het zorgstelstel, bezuinigingen, mensen 
die steeds ouder worden, veranderende 
behoeften van cliënten: het is slechts een 
kleine greep waarmee de zorg te maken 
heeft. 
De zorg vraagt veel van haar professionals. 
Nieuwe technologieën, zoals apps, virtual 
reality en robots verlichten het werk, maar 
zorgen ook voor onrust bij  zorgprofessio-
nals. Neemt de techniek het van ons over? Is 
er straks nog wel echt contact met de cliënt? 

Hoe ziet de toekomst van de zorg eruit als hetzelfde werk door steeds 

minder mensen gedaan moet worden? En, is technologische innovatie 

wel voldoende om de toekomst van de zorg te waarborgen?

Tijd voor verandering
Allemaal vragen waar antwoorden op moeten komen, vonden Maartje 

van Boekholt en Hanno de Schipper. Beiden werken ze bij Stichting 

Reinaerde. Hanno als strategisch adviseur sociale innovatie, Maartje als 

kwartiermaker innovatie. Beiden nemen ze hun ervaringen die ze buiten 

de zorg opdeden mee. Maartje als arbeid- en organisatiepsycholoog en 

Hanno als socioloog en bedrijfskundige. Maartje: ‘Met onze ervaringen 

buiten de zorg is onze blik heel breed. Er is en gebeurt al veel, maar wij 

geloven dat er nog veel meer veranderingen nodig zijn om samen de 

toekomst van de zorg op een goede manier invulling te geven. 

1  het begint  
 met een idee
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Veranderingen die beklijven. Dat betekent dat we op een andere  

manier naar de organisatie van zorg moeten kijken. Daarbij is het vooral 

belangrijk om te onderzoeken of en hoe werk anders ingericht kan 

worden. Zodat het beter aansluit bij de wensen van de cliënten. En, 

minstens zo belangrijk, hoe zorgen we ervoor dat het werk leuk blijft  

of leuker wordt voor de zorgprofessional. Op een zodanige manier dat 

we met elkaar in staat zijn de zorg toekomstbestendig te maken.’ 

Sociale innovatie 
Een manier om te veranderen is om de menselijke kant van innovatie in 

te zetten. Hanno: ‘Uit onderzoek blijkt dat innovatiesucces voor slechts 

een beperkt deel afhangt van technologie. Driekwart van het succes 

komt van sociale innovatie, van nieuwe manieren om de zorg te 

organiseren en te innoveren.’ Sociale innovatie draait om het slimmer, 

flexibeler en dynamischer inrichten van je werk en je organisatie en het 

optimaal inzetten van talenten en motivatie van medewerkers. Kort 

gezegd: laat medewerkers doen waar ze goed in zijn, geef ze een 

verantwoordelijkheidsgevoel en geef talent de ruimte. Creëer teams 

van mensen met verschillende expertises en durf ook samen te werken 

met externe partijen. 

Zorgprofessionals zitten vol kansrijke ideeën
Vraagstukken in de zorg lenen zich bij uitstek om met behulp  

van sociale innovatie op te lossen. Meer dan zeventig procent  

van de nieuwe ideeën komt van medewerkers. 

Hanno: ‘Dat zijn zorgprofessionals die werken in de directe zorg of  

daar dicht aan verbonden zijn. En die direct contact met cliënten  

en verwanten hebben. Deze zorgprofessionals zien kansen voor 

verandering, vernieuwing en verbetering.’ De veranderingen blijven 

vaak bij ideeën omdat de zorgprofessional niet altijd weet hoe dit  

uit te voeren, geen tijd heeft of geen medewerking van een leiding-

gevende of organisatie krijgt. Maartje: ‘Omdat je hoe dan ook de 

zorgprofessionals nodig blijft hebben, lijkt het niet meer dan logisch 

hen ook een rol in die veranderingen en uitdagingen te geven. 

Bovendien vraagt het werken in de zorg en het omgaan met de 

continue veranderingen ook iets van hen. Daarom is het ook belangrijk 

om een mindset te creëren die gericht is op enerzijds kansen zien en 

anderzijds om deze kansen om te zetten in oplossingen.’

Leuker werk en tevreden cliënten
Met sociale innovaties zet je de talenten van medewerkers in om tot 

oplossingen te komen. Die oplossingen zorgen ervoor dat het werk 

efficiënter, zinvoller en leuker ingericht wordt. Daarmee zal het 

werkplezier van de zorgprofessional vergroot 

worden. Sociale innovatie kan ook betrekking 

hebben op de cliënt. Daarbij wordt er vooral 

gekeken naar kansen die er zijn om het leven  

voor de cliënt waardevoller te maken. Maartje: 

‘Uiteindelijk heeft sociale innovatie altijd  

betrekking op medewerker én cliënt. Want een 

Meer dan 70% van  
nieuwe ideeën komt  
van medewerkers.

Het begint bij de overtuiging dat de zorg-
professional zicht heeft op wat er nodig  
is om goede zorg te kunnen leveren.
Commissie Werken in de Zorg, Rapportage 2018

70%

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/brieven/2018/12/14/rapportage-commissie-werken-in-de-zorg-2018
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medewerker die met plezier werkt, straalt dit ook uit naar de cliënt.  

En een cliënt die tevreden is, heeft weer een positieve weerslag op  

de medewerker. 

Van Idea naar I do
Veel zorgprofessionals willen dus wel anders werken, maar als ze al 

weten hoe dit te doen, dan is het lastig om hun idee verder vorm te 

geven. Ze lopen tegen muren op, raken teleurgesteld en in het ergste 

scenario verlaten ze de zorg. Teleurgesteld. En gefrustreerd. Maartje: 

‘Vernieuwend werken in de zorg is dus keihard nodig om de toekomst 

van professionele zorg te blijven garanderen. Als je dan weet dat 

zorgprofessionals wel willen, maar niet weten hoe, dan moeten we 

daar iets aan doen.’ 

Langzamerhand ontstond het idee voor het traject Vernieuwend 

Werken in de Zorg. Samen met dr. Niels van der Weerdt, verbonden  

aan de Erasmus Universiteit ontwikkelden ze een programma dat de 

veranderkracht en het innovatievermogen van zorgprofessionals en 

daarmee dus ook organisaties naar een hoger plan zou tillen. Met als 

resultaat concrete vernieuwingen die direct toepasbaar en schaalbaar 

zijn.

Eerste successen
De eerste zorgprofessionals hebben het traject inmiddels afgerond.  

Het zijn de koplopers die zich willen richten op andere manieren van 

werken en organiseren. Medewerkers die graag op een actieve manier 

een bijdrage aan veranderingen willen leveren. En medewerkers die 

ook anderen in de organisatie kunnen stimuleren hetzelfde te doen. 

Maartje: ‘Deze veranderingen zijn allemaal toe te passen op de huidige 

werkplek. Dat maakt dit traject zo krachtig en praktisch.’ De zorg en de 

zorginstellingen mogen trots zijn op deze mensen, meent Hanno: ‘Zij 

hebben het lef gehad om naast hun overvolle werkweek te investeren 

in de toekomst van de zorg. Ze durfden het aan om met de kennis die 

ze kregen hun mindset te veranderen en te gaan doen. Een mindset 

waarmee ze de toekomst van de zorg een stapje dichterbij krijgen en 

veiligstellen.’

‘koplopers hebben het lef gehad  
 om naast hun overvolle werkweek te   
 investeren in de toekomst van de zorg.’ 

van idea naar i do
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Dit vernieuwende traject zet in op de  
aanwezige kennis en ervaring van zorg-
professionals. Door te luisteren naar wat er is 
én door ze te leren hoe ze anders en slimmer 
tot vernieuwend werken komen. Zodat ze 
hun eigen vraagstukken en knelpunten om 
kunnen zetten naar nieuwe ideeën die ook 
daadwerkelijk gerealiseerd worden. Elke 
zorgprofessional werkt in dit traject samen 
met een tandempartner. Een leidinggevende 
en/of coördinator die de zorgprofessional 
helpt met wat nodig is om verder te komen 
met de vernieuwing. Samen aan de slag voor 
een toekomstbestendige zorg. Dat is het idee.

Vanaf het begin is gezocht naar partners buiten de eigen organisatie. 

Want hoe meer verschillende zorgorganisaties – ggz, thuiszorg, 

gehandicaptenzorg, ziekenhuizen – deelnemen en hoe meer expertise 

we van buiten de zorg halen, hoe meer de zorg van elkaar leert. 

Samen aan de slag 
Het traject Vernieuwend Werken in de Zorg heeft daarmee alle 

ingrediënten om daadwerkelijk tot echte vernieuwing te komen. Maartje: 

‘Een tandem heeft al effect op de uitdagingen die er in de zorg liggen.  

Het geeft immers een boost aan binden en boeien van deze mensen en 

de relatie tussen tandem en medewerker. Ze krijgen vaardigheden, 

mindset én kennis om blijvend in te zetten op de eigen werkplek.’

2 Vernieuwend   
 Werken in 
 de Zorg
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Kennis, ervaring en mindset
Vernieuwend Werken in de Zorg bestaat uit drie lesdagen, verschillende 

workouts, workshops met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en 

een avondsessie voor leidinggevenden. Het traject is gebaseerd op  

drie pijlers: kennis, ervaring en mindset. Aan de hand van praktische 

voorbeelden maken deelnemers kennis met bewezen concepten over 

nieuwe organisatievormen en innovatieprogramma’s. Ze leren daarbij 

kritisch te kijken naar de inrichting van hun eigen organisatie. Dit leidt 

tot een veranderende mindset waarmee de deelnemers in staat zijn  

om (eigen) vraagstukken op een vernieuwende manier op te lossen. 

Tijdens dit proces maken ze gebruik van bewezen middelen en 

methoden van onder andere design thinking, prototyping en kort 

cyclisch (agile) werken. Bovendien leren ze dat niet alles in een keer 

perfect hoeft te zijn en dat geleerde lessen het product of proces juist 

verder kunnen brengen. Met alle opgedane ervaringen zijn deelnemers 

in staat het geleerde enthousiast te verspreiden naar collega’s binnen 

en buiten het team en de eigen organisatie. En groeien ze in hun 

persoonlijk leiderschap en eigenaarschap. 

Parallel hieraan is een traject voor de tandempartner (leidinggevende/

coördinator). Zij zijn naast sparring partner voor de zorgprofessional 

onmisbaar om veranderingen en vernieuwingen in de zorg mogelijk te 

maken. 

Leiderschap in jouw project

Je hebt het idee, of misschien eerder een gevoel, dat het 

slimmer kan in jouw werk. Soms is het lastig om er meteen je 

vinger op te leggen. Maar ergens diep van binnen zit er een 

vlammetje dat jou aanwakkert en dat jou zegt dat het anders 

kan. Je praat er eens over met een collega. Ze vindt het wel 

een goed idee, maar… ze ziet ook allerlei beren op de weg. 

Veel te moeilijk, en bovendien is er geen geld, en waarschijnlijk 

zal de leiding dit ook niet ondersteunen. Zij denkt dat  jouw 

idee nóóit gaat lukken. Tja, dat helpt niet echt! Voor je het weet 

verdwijnt jouw idee weer uit jouw aandacht.

Maar wacht eens even… Jij weet voor jezelf eigenlijk best wel 

wat je wil en waarom je dat belangrijk vindt. Ook al heb je het 

nog niet precies uitgewerkt. Met een portie lef en doorzettings-

vermogen gaat het jou lukken. Het komt aan op krachtig 

leiderschap van jezelf in jouw project! Voor iedere hobbel 

verzin je een plan. En zo ga je stap voor stap aan de slag. 

Steeds beter krijg je zicht op wat je wil en hoe je dat voor 

elkaar kan krijgen. En wat krijg je daar veel energie van! 

Zelfstandig werken aan vernieuwing is uitdagend. Je 

bewandelt een nieuw pad dat je nog niet kent. Soms moet je 

spannende dingen doen, waarbij je jezelf afvraagt of jij dat wel 

kan. Soms wordt je aandacht van het project afgeleid door 

andere prioriteiten. >

Column 
Pauline van Dorssen
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3 De praktijk:  
 wat levert  
 het op

Inhoud

Niet voor niets is er tijdens het programma Vernieuwend 

Werken in de Zorg veel aandacht voor de ontwikkeling van 

(zelf)leiderschap. Stap voor stap en met een positieve mindset 

ga je op weg in de realisatie van jouw vernieuwende idee! 

Pauline van Dorssen is binnen 

Vernieuwend Werken in de Zorg trainer 

van het onderdeel persoonlijke 

ontwikkeling. De inzichten uit haar 

promotieonderzoek heeft ze daarin 

meegenomen. Pauline combineert haar 

promotieonderzoek met haar werk als 

trainer binnen de sector Zorg en Welzijn. 

>

Zij legt de focus op werkplezier, waarbij persoonlijke en collectieve 

doelen en waarden uitgangspunt zijn voor de te ondernemen stappen. 

Door deze empowerment ervaren deelnemers niet alleen meer 

energie, zelfvertrouwen en werkplezier, maar ook (nog) meer kwaliteit 

van zorg aan de client. Speciaal voor deze uitgave schreef ze de 

column.
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De eerste editie Vernieuwend Werken in de 
Zorg zit er inmiddels op. In totaal hebben  
twaalf tandems uit de gehandicaptenzorg en 
drie uit de ouderenzorg meegedaan. Alle 
innovaties hebben uiteindelijk als doel een 
sociale verandering tot stand te brengen. 
Een bijdrage aan de uitdagingen in de zorg.
Nu en voor de toekomst. De methode biedt 
winst op verschillende niveaus: dat van de 
individuele deelnemer, de organisatie én de 
zorg in het algemeen. 

Grootste pluspunt is dat deelnemers ervaarden dat vernieuwingen  

in de zorg vanuit henzelf komen. 

Voor organisaties zijn deze deelnemers zeer waardevol. Door hun 

verandering ervaren zij meer werkplezier en dat verhoogt de loyaliteit 

en betrokkenheid naar de organisatie en de zorg. Hun enthousiasme 

werkt aanstekelijk voor collega’s.

Dat er samenwerkingen zijn ontstaan tussen zeven verschillende 

zorgorganisaties en met kennis van buiten de zorg is als extra 

vernieuwend en stimulerend ervaren. 

De successen op een rij

Deelnemers zijn proactiever, doelgerichter, hebben 

meer vertrouwen en houden vaker de eigen regie. 

Kortom, er is een grotere mate van persoonlijk 

leiderschap.

Deelnemers hebben een beter begrip voor het  

proces van vraagstuk naar oplossing. Ze zijn  

daarmee ook in staat om dit voor andere en 

toekomstige vraagstukken in te zetten.

Deelnemers kunnen meer denken vanuit mogelijk-

heden. En durven ook naar oplossingen buiten de  

eigen werkplek én buiten de organisatie  te kijken.

‘ We hebben zo ontzettend veel geleerd, van en   
 met elkaar. Het enthousiasme spatte er iedere  
 keer vanaf. Ik wil de deelnemers bedanken dat  
 ze dit hun cliënten en vooral zichzelf gegund  
 hebben. We gaan ermee door. Ook volgend jaar.’
Ella van Lingen, bestuurder Reinaerde
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‘ Tijdens deze leergang zijn mooie   
 projecten gestart en goede initiatieven  
 van de grond gekomen. Mijn tip aan de  
 collega’s in de praktijk: blijf ideeën  
 bespreken, zorg dat anderen er kennis  
 van nemen. Stimuleer je omgeving, laat  
 collega’s en cliënten meedenken en  
 meehelpen zodat je mooie idee ook  
 werkelijkheid wordt.’

Jannie Riteco, bestuurder van De Waerden
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4 MIJN IDEE

Met wat voor concrete ideeën zijn de 
deelnemers aan de slag gegaan?  
Wat heeft het hen en de organisaties 
gebracht? 

Zes portretten van deelnemende  
zorgprofessionals. Over hun ideeën  
en ervaringen. Voor de een bracht het  
traject meer grip op het proces van  
Idea naar I do, de ander leerde anders
kijken naar vraagstukken. En weer  
een ander heeft zich vooral op het  
persoonlijke vlak ontwikkeld. 
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Motivatie
Ik ben op zoek naar innovatieve middelen die eraan bijdragen de zorg 

efficiënter in te richten.

Vraag
Ik ervaar dat iedereen keihard werkt en niet te beroerd is om nog een 

extra stap te zetten als dat nodig is. Tegelijkertijd ervaar ik frustratie 

omdat zaken niet altijd goed op orde lijken of omdat er met 

verschillende systemen gewerkt wordt.

‘ Hoe kunnen we de zorgcoördinatoren op eenduidige wijze   

 laten werken.’

Naam: Onno Kleinhorst

Functie: Verpleegkundige en 
innovatiecoach

Organisatie: Laurens

28

‘Blijf nieuwsgierig en 
 met een open mind denken.’

Opbrengst
Ik ben iemand die graag de controle houdt. Dankzij dit traject durf ik 

vaker achterover te leunen om anderen ook ruimte te geven. Ik mag  

de verantwoording daar laten waar het hoort. Dat was in het begin 

spannend, maar geeft inmiddels een heerlijk gevoel. Ik ben gegroeid in 

leiderschap en weet dat ik -binnen kaders- processen los mag laten.  

Dat zien anderen, mijn collega’s, en leidinggevenden, ook. 

 
Wat wil je anderen meegeven
Een belangrijk ingrediënt om te vernieuwen en te veranderen is 

doorvragen. Want achter de eerste vraag zit vaak een andere vraag.  

Ga daarom met verschillende mensen in gesprek en vraag naar het 

waarom. En als je denkt dat je het weet, vraag je weer naar het waarom. 

Zo kom je samen tot de essentie van een vraagstuk. Blijf nieuwsgierig  

en met een open mind denken. Is de vraag helder? Maak dan vervolgens 

duidelijk wat je nodig hebt om die vraag te beantwoorden.

Raad van Bestuur
Hans Huizen, voorzitter Raad van Bestuur Laurens

‘ Het traject laat heel goed de potentie van sociale innovatie zien.  

 Zonder inzet van techniek of grote investeringen is het dus mogelijk  

 om de zorg slimmer, efficiënter en effectiever te maken. Zo kunnen  

 we de werkdruk verlagen en het werkplezier en de klanttevredenheid  

 vergroten.’
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Naam: Vivian Drop

Functie: Arrangeur

Organisatie: Pameijer

‘Durf leiderschap te tonen’.

Motivatie
We willen een plek creëren waar iedereen zich veilig en welkom voelt.

Vraag
Pameijer is groot en werkt niet regionaal. Cliënten en verwijzers vinden 

niet altijd de juiste weg naar Pameijer. Dit leidt tot onnodige frustraties. 

Bij Cliënten, verwijzers en medewerkers.

‘ Hoe kunnen we de welkomstbalie prettig en werkbaar    

 maken voor cliënten, verwijzers én medewerkers.’

Opbrengst
Bij een veilige en welkome plek is persoonlijke aandacht heel belangrijk.

Het idee is een vaste medewerker bij de welkomstbalie. Deze mede-

werker is het gezicht naar de cliënt en verwijzer en kan procesmatig het 

dossier beheren. Dit plan is gepresenteerd aan het bestuur en wordt 

verfijnd. De kennis over verschillende communicatiestijlen waren een 

goede spiegel. Ik kan nogal klagen en weet dit nu om te buigen door 

met de klacht aan de slag te gaan. Die andere mindset maakt productief 

en zorgt voor meer betrokkenheid. Fijn om dat ook mijn andere 

collega’s mee te mogen geven. 

Wat wil je anderen meegeven
Hou je project beheersbaar door kleine stapjes te nemen. Stem goed 

en tijdig af met degenen die beslissingsbevoegdheden hebben. Weet 

hoe je organisatie in elkaar steekt. Het hoeft niet in een keer goed. Stel 

tussentijdse doelen en maak een goede planning. Maak gebruik van de 

onderdelen ‘zelfleiderschap’ en ‘je communicatie stijl’. Dit maakt je 

bewust van je gedachtes en leerpunten en helpt daarmee hoe je je neer 

kan zetten; een eyeopener.

Tandempartner
Steven Mersch, productontwikkelaar Pameijer
‘ Vivian neemt nog meer regie dan ze al nam, ze laat meer en meer  

 gedrag zien dat wij als Pameijer en in de zorg ongelofelijk hard 

 nodig hebben.’ 
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Motivatie
Ik zou graag willen dat alle cliënten, ook de toekomstige, werk hebben 

dat bij ze past.

Vraag
Binnen Pameijer vinden we altijd een geschikte werkplek voor je. Dat is 

onze boodschap aan alle cliënten en toekomstige cliënten die werk of 

dagbesteding zoeken. Er is echter één probleem: veel cliënten weten 

nog niet wat ze willen en wat ze kunnen. Het gevolg is dat veel cliënten 

werk doen waar ze geen motivatie uit halen. Of nog erger, waar ze 

helemaal niet geschikt voor zijn.

‘ Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen binnen Pameijer   

 geschikt werk vindt.’
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Naam: Gwen Verzijden

Functie: Projectleider

Organisatie: Pameijer

‘Zoek samenwerkingen buiten de gebaande  
 paden, probeer uit en oordeel later.’ 

Opbrengst
Ik heb vooral geleerd om buiten kaders te denken. Door met collega’s 

uit verschillende netwerken te denken komen er vaak nieuwe inzichten. 

Zo ontstaat er ook binnen het team meer ruimte voor eigen inbreng en 

voelen mensen zich meer gehoord. Door met cliënten te praten en 

hen bij het proces te betrekken kwamen we erachter dat er veel meer 

mogelijkheden zijn. In ons geval is het dat we samen een nieuwe 

werkplek creëren. Samen onderzoeken, bedenken en bouwen we onze 

eigen ruimte. Dat zorgt voor veel positieve energie.

 
Wat wil je anderen meegeven
Wat je idee ook is, verzamel zoveel informatie als je kunt en stel je 

oordeel uit. Zoek samenwerkingen, neem de tijd, wees creatief en 

openminded.

Tandempartner
Steven Mersch, productontwikkelaar Pameijer
‘ Wat ben ik trots op Gwen en Vivian. Wat een positieve energie  

 en wat trilt die energie na in de organisatie. Het was fijn om als   

 tandempartner mee te surfen op deze energie. Door  samen   

 vindingrijk te werken, krijgen cliënten weer het vertrouwen in   

 zichzelf om mee te doen. Vindingrijk werken doen we door creatief  

 te zijn in onze oplossingen, door niet op te geven en door samen  

 te werken. Met cliënten, verwanten, buren, de buurt, verwijzers en  

 opdrachtgevers.’
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Motivatie
Ik wil mij persoonlijk ontwikkelen, zodat ik meer kan betekenen voor de 

cliënten én voor de locatie waar ik werk. 

Vraag
Ik werk al veertien jaar bij  Voordorp en ervaar allerlei knelpunten. Ik zou 

zo graag meer begeleiding en behandeling willen bieden en meer 

contact met de cliënten willen. 

‘ Hoe kan ik een cliënt inzicht in tijd geven. Zodat het haar zelfredzaam- 

 heid vergroot en begeleiders meer tijd voor echt contact overhouden.’

Opbrengst
Dankzij mijn motivatievraag moest ik buiten eigen kaders denken. Ik heb 

geleerd om mij op zaken te richten waar ik energie van krijg. Zo kwam ik 

Naam: Nicole Methorst

Functie: Begeleider C

Organisatie: Reinaerde – Voordorp: 
woning voor ouderen met een 
beperking

‘Dankzij mijn persoonlijke ontwikkeling   
 breng ik de zorg een stapje verder.’

op het idee om een hulpmiddel te bedenken voor een cliënt die geen 

inzicht in tijd heeft. Door ook met mensen buiten mijn eigen werkveld 

in gesprek te gaan, ontstond het idee van een robot. Het prototype is 

er inmiddels en samen met de cliënt testen we robot Tessa.  

Ze functioneert niet alleen als agenda, maar ook als maatje. Dubbele 

winst dus. Het mooie is dat ook collega’s geïnspireerd zijn geraakt over 

hoe we iets op een andere manier kunnen oplossen. Ook zij gaan 

verder zoeken en brainstormen voor hun cliënten.

Wat wil je anderen meegeven
Denk niet direct dat je het niet kan, maar vertel over je idee. Aan je 

collega’s, aan je managers én aan mensen buiten de organisatie. Neem 

ze mee in je denk- en experimenteerproces. Samen kom je sneller tot 

veranderingen en verbeteringen. Het hoeft ook niet in een keer goed te 

zijn. Met kleine stapjes kom je uiteindelijk tot groot resultaat. Ga ook in 

gesprek met collega’s buiten je eigen organisatie. Zo leer je van elkaar 

en het is waardevol om elkaar te helpen.

Tandempartner: 
Remi van de Vecht, manager Utrecht & Weidegebeid Reinaerde

‘ Nicole heeft in korte tijd een mooie ontwikkeling laten zien. Ze  

 ging met succes buiten de bekende kaders op zoek naar een goede 

 oplossing die recht doet aan de hulpvraag van de cliënt.    

 De oplossingen in het algemeen, maar het aanleren van een nieuwe  

 en frisse werkwijze in het bijzonder is wellicht de mooiste winst.’
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Naam: Stef Stienstra

Functie: Persoonlijk begeleider

Organisatie: Reinaerde  –  
Dennendal

Motivatie
Ik zoek naar middelen en oplossingen om de zelfstandigheid van 

cliënten te vergroten.

Vraag
Ik heb vaker ideeën en werk ze dan uit, zoals ik denk dat het goed is. 

Dat kan frustrerend zijn, want lang niet elk plannetje blijkt ook echt te 

werken. Ik heb meer grip op het proces van idee naar product nodig. 

‘Hoe kunnen we zelfstandigheid van onze cliënten vergroten.’

Opbrengst
Ik heb geleerd om niet direct aan de slag te gaan, maar om heel breed 

en divigerend te denken. Zodat je niet direct in je eigen koker vast komt 

‘Samen nieuwe dingen bedenken geeft  
 energie en verhoogt het werkplezier.’

te zitten. Het was een eyeopener om de cliënt eigenaar van zijn probleem 

te maken. Door goed te luisteren en bij anderen te rade te gaan, kwam ik 

op het idee van een persoonlijke poster met een roadmap. Die roadmap 

maakt het leerdoel van de cliënt in een oogopslag inzichtelijk. Het is 

tegelijkertijd een fijn aanknopingspunt voor een gesprek. Het mooiste 

compliment kreeg ik misschien wel van een andere cliënt. Die wil nu ook 

zo’n poster op zijn kamer!

Wat wil je anderen meegeven
Maak de cliënt eigenaar van het probleem dat je op wilt lossen. Ga niet 

direct in de doe-modus, maar verbreed je blik. Wat je in eerste instantie 

voor één cliënt doet, kan anderen inspireren. Onze poster wordt verspreid 

op de eigen groep en wellicht ook op andere instellingen. Dat geeft een 

enorme energieboost! Deel je ideeën en proces en maakt het inzichtelijk 

met een prototype. Dan begrijpen cliënten, begeleiders, management en 

specialisten waar de winst van je idee ligt.

Tandempartner:  
Liesbeth Groot, manager locatie Dennendal Reinaerde

‘ Ik hoefde als tandempartner niet veel te doen. Misschien is dat ook  

 wel de mooiste opbrengst: gebruik maken van de kennis, ervaring  

 en het enthousiasme van Stef. Doordat zij het idee zelf hebben   

 ontwikkeld ontstaat eigenaarschap en draagvlak, bij het team en de  

 bewoners. De ideeën hebben geresulteerd in  een mooi en toepasbaar  

 resultaat. De volgende uitdaging is om het door de hele organisatie  

 in te voeren. Ik verwacht dat mijn rol daarin groter zal zijn.’
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‘Met elke stap schaaf je het concept   
 verder bij en wordt het beter.’

Naam: Tanja Dekker 

Functie: Medewerker zorg- 
technologie en innovatie

Organisatie: AVSZ

Motivatie
Ik zou graag zorg op maat voor alle cliënten aan willen bieden. Ook als 

het niet schaalbaar is. Zodat cliënten zelfstandiger zijn en meer 

zelfvertrouwen krijgen.

Vraag
Een cliënt die van de ene op de andere dag blind werd, wil graag zo 

onafhankelijk mogelijk blijven. Hij wil bijvoorbeeld graag alleen naar de 

winkel zonder dat hij daarbij kans loopt om afgezet te worden.

‘ Hoe kan ik zorgen dat een cliënt zelfstandig boodschappen kan  

 doen, terwijl er wel iemand op afstand meekijkt.’

Opbrengst
Door met anderen over je idee te praten, ontstaan er nieuwe inzichten 

en kom je verder. Dankzij de gesprekken kon ik iedere keer mijn proto- 

type verfijnen. Aanvankelijk dacht ik eraan om een telefoon met app te 

gebruiken, maar dat bleek lastig voor de cliënt. Hij kon de telefoon niet 

goed bedienen. Andere deelnemers deden mij het idee van de hand 

om een sportcamera te gebruiken. Het eindresultaat is een slimme bril 

met cameraatje. Eentje die ook reageert op je stem. Een uitvinding die 

ook voor andere cliënten van waarde kan zijn.

Wat wil je anderen meegeven
Hou je ideeën beheersbaar door in een kleine setting bijeenkomsten  

te organiseren. Kom niet te snel met een oplossing, maar werk in 

kleine stappen aan innovatie. Start met een duidelijke vraag en blijf 

testen. 

Tandempartner: Mark Vervuurt, ASVZ, projectleider eHealth  

en behandelaar van mensen met lvb en psychische klachten 

‘Tijdens het traject kon Tanja mij altijd bellen en mailen. Ik nam zelf  

 niet zo vaak het initiatief. Dit bleek later een mooi leerpunt toen we  

 met de deelnemers spraken over leidinggeven. We benoemden   

 onder andere elkaars kwaliteiten. Ik ben bijvoorbeeld ongeduldig  

 en vertrouw vaak op de kracht van de ander. Ik ga er vanuit dat als  

 ik ruimte geef, mensen vanzelf met hun vragen komen.’ 
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Naam: Steven Mersch
Functie: Productontwikkelaar
Organisatie: Pameijer

‘ De rol van tandempartner bracht met zich mee om kritisch naar je  

 eigen rol te blijven kijken. En je bewust te blijven van de potentie in de  

 medewerker die daarmee een bijdrage kan leveren in het realiseren  

 van noodzakelijke veranderingen in de zorg. Deelname aan dit traject  

 draagt bij aan onze koers. Eentje waarin wij geloven dat je iedere dag  

 een stapje verder kunt komen, en dat de kracht dat te kunnen in   

 iemand zelf zit. Zo zijn wij samen vindingrijk.’ 

De tandempartner 
als deelnemer

Naam: Mark Vervuurt 
Functie: projectleider e-Health en behandelaar van 
mensen met lvb en psychische klachten
Organisatie: AVSZ 

‘ Door de sessie over leidinggeven, besefte ik echter dat als iemand niet  

 om hulp vraagt, dat niet altijd wil zeggen dat er geen hulpvraag is. Het  

 is goed om zelf regelmatig de telefoon te pakken en te vragen of iets  

 lukt. Daarin draag je ook bij aan vernieuwing vanuit de professionals  

 zelf. Daarnaast heeft het binnen de organisatie de kijk op innovatie  

 verbreed. Daar waar we altijd meer gericht waren op technologie, zijn  

 we ons nu meer bewust van de kansen die er liggen in op een andere  

 manier werken met elkaar. ‘
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Medewerkers zitten vol nieuwe ideeën.  
Ze zijn daarmee een goudmijn voor 
vernieuwing en verandering. Dat blijkt ook  
uit het rapport ‘Sociale en technologische 
innovatie’ van de Commissie Werken in de 
zorg dat vorig jaar verscheen. 
Volgens dit rapport is het belangrijk om 
zorgprofessionals vanaf de start bij nieuwe 
innovatieprojecten te betrekken. En om ze 
hierbij de noodzakelijke ondersteuning te 
geven omdat zorgprofessionals weten wat 
nuttig is en wat nodig is voor de implemen-
tatie op de werkvloer. 

Toeval of niet, dit traject sluit naadloos aan op het advies. En dat leverde 

veel (h)erkenning op bij de deelnemers. Niet voor niets werd het traject 

Koploper van het Koplopersnetwerk. Daarmee zijn de deelnemers de 

echte koplopers. Ze zijn dé praktijkvoorbeelden van innovatieve 

arbeidsmarktinitiatieven waarin concrete resultaten zijn geboekt bij de 

aanpak van het personeelstekort. 

5  wat 

anderen

zeggen  
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‘Om de gigantische uitdagingen van het huidige tijdsgewricht aan te 

pakken hebben we niet alleen het vakmanschap van zorgprofessionals 

nodig. We hebben ook hun creatieve en ondernemende vermogen  

om betere samenwerkvormen en slimme vernieuwingen te realiseren 

nodig. Met het programma Vernieuwend Werken in de Zorg werken  

we daar op een heel praktische manier aan. Bijvoorbeeld door voor- 

beelden vanuit de zorg en andere sectoren aan te reiken.  

Denk daarbij aan voorbeelden over zelfsturing, samenwerkende 

generaties in organisaties en andere vormen van sociale innovatie.  

Een andere manier is om vraagstukken en ideeën van deelnemende 

zorgprofessionals om te zetten in werkende oplossingen die in de 

praktijk getoetst en verder gebracht worden. 

Wat dat oplevert? Nieuwe inzichten die met een aanstekelijke  

energie in de organisatie worden gedeeld en toegepast. En vooral:  

de ontwikkeling van actieve ambassadeurs van sociale innovatie en 

vernieuwend werken. Het begin van een ontwikkeling naar meer 

aanpassings- en innovatievermogen. Zodat we die uitdagingen  

samen ook echt aan kunnen gaan.‘

Niels van der Weerdt,   
Directeur Sociale Innovatie Academie,  
Erasmus Universiteit Rotterdam 

‘Nieuwe inzichten die met een  
 aanstekelijke energie in de  
 organisatie worden gedeeld  
 en toegepast.’  

Zo kijken zij terug op dit project

Wijnand Vossestein,  
senior adviseur Actieleernetwerk 
en ministerie van VWS 

‘Dit project geeft de 
 professional een stem en is   
 daarmee een initiatief over   
 arbeidsmarktvernieuwing  
 dat zich over de hele zorg in  
 Nederland moet verspreiden.’ 

‘Het mooie van dit initiatief is dat medewerkers leren hoe zij hun stem 

kunnen laten horen. Ze leren hoe ze proactief kunnen zijn, dat ze mee 

mogen denken en dat ze durven het gesprek over vernieuwingen en 

veranderingen binnen de organisatie aan te gaan. De vaardigheden  

die ze geleerd hebben en het vertrouwen dat ze in zichzelf hebben is 

fantastisch. Deze kennis en ervaringen nemen ze morgen, volgende 

week en de volgende jaren mee. En daar heeft de hele zorg veel baat 

bij. Dit project geeft de professional een stem en is daarmee een 

initiatief over arbeidsmarktvernieuwing dat zich over de hele zorg in 

Nederland moet verspreiden. De deelnemers mogen zich als koplopers 

in de zorg beschouwen en daarom is dit initiatief dan ook toegevoegd 

aan het Koplopernetwerk.’ 
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Sociale innovatie en VGN

Een goede definitie van sociale innovatie beschrijft de 

vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties. 

Een verbetering die leidt tot verbeterde prestaties van de 

organisatie. En die leidt tot ontplooiing van talenten. Die 

definitie past naadloos bij de ambitie van de Vereniging 

Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Als vereniging van 

zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg zetten we ons in  

voor het verbeteren van arbeidsverhoudingen in de 

gehandicaptenzorg. Samen met begeleiders van cliënten, 

behandelaars, staf/management en werkgevers zijn hun 

opvattingen hierover verzameld. Want zoals aan goede zorg  

de dialoog met de cliënt ten grondslag ligt, zo liggen aan  

goede arbeidsverhoudingen de dialoog met de medewerker 

ten grondslag. 

De opbrengst aan de hand van drie thema’s samengevat: 

→ De organisatie van het werk krijgt vorm dichtbij medewerkers  

 en cliënten. Onder de juiste condities staan medewerkers  

 samen aan het roer bij het maken van afspraken daarover. 

→ Afspraken over arbeidsomstandigheden sluiten direct aan bij  

 de praktijk. De afspraken worden lokaal ingericht, vanuit  

 basisafspraken die voor de hele sector gelden.  

→ Afspraken over arbeidsvoorwaarden worden voor de hele  

 sector gemaakt. Ze zijn  gelijkwaardig en rechtvaardig. De  

 afspraken bevatten ruimte voor organisatie specifieke   

 toepassing.

Maarten hüttner, 
beleidsadviseur Arbeidszaken VGN

Dit betekent in de gehandicaptenzorg dat::  

1 We samen, dus werkgever en medewerkers, afspraken maken  

 over de drie thema’s.

2 We hierbij de volgende condities hanteren: kaders aangeven,   

 vertrouwen uitstralen en verantwoordelijkheid nemen.  

3 We rekening houden met de diversiteit van en binnen    

 organisaties. Er is ruimte nodig om hieraan tegemoet te   

 komen.

De ambitie en invulling van sociale innovatie vanuit de VGN, komt 

terug in het programma Vernieuwend Werken in de Zorg en is 

precies de reden waarom de VGN dit initiatief van harte steunt. 

Vernieuwing direct in en rondom het werk, vanuit vertrouwen en 

verantwoordelijkheid en met een belangrijke en veranderende rol 

voor de zorgprofessional. Een perspectief dat naadloos aansluit  

op onze visie op de gehandicaptenzorg in 2030.
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Het traject is klaar. Er zijn prachtige 
resultaten bereikt. De deelnemende 
organisaties zijn enthousiast en de 
deelnemers gemotiveerder dan ooit  
om binnen de eigen organisatie 
vernieuwingen te realiseren. Ze zijn 
zelfs koplopers geworden. Wat willen 
we nog meer? 

Heel veel. Want een traject als dit is slechts het begin en laat zien 

dat veranderingen binnen de zorg met behulp van sociale innovatie 

heel succesvol kan zijn. Dat vernieuwing vanuit de zorgprofessional 

enorm veel brengt. Dat smaakt naar meer en dus gaan we door!

De belangstelling voor dit project is vanaf het begin groot  

geweest. Er kwamen veel aanmeldingen voor de pilot. Zowel  

van deelnemers als van organisaties. Ook vanuit de branche-

organisaties – waarbij VGN vanaf het begin betrokken is bij de  

pilot -, regionale werkgeversorganisaties en het Actie Leer  

Netwerk van het Ministerie van VWS is vanaf het begin veel 

interesse. Met hen zijn we daarom in gesprek over een landelijk  

en over alle zorgbranches heen toegankelijk en beschikbaar 

programma Vernieuwend Werken in de Zorg. 

Want precies dat is onze droom: Vernieuwend Werken in de Zorg. 

Laagdrempelig en toegankelijk voor alle gemotiveerde zorg-

professionals, leidinggevenden en zorgorganisaties. Onze ambities 

zijn groot. We willen de zorg waardevol vernieuwen en deze pilot 

laat zien dat het ook echt kan. Met de mensen die er al werken.  

En binnen de eigen rollen die ze spelen. Laten we er samen voor 

6 het
 vervolg
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zorgen dat we hen weten te binden en boeien. Door ze kennis en 

vaardigheden aan te leren; over organisatiestructuren, leiderschap en 

growth mindset. 

In de lente van 2021 start het tweede traject en omdat de belang-

stelling groot is, plannen we voor dit jaar nog een derde traject. 

Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om dit traject (ook 

financieel) toegankelijk te houden. Tegelijkertijd blijven we fine- 

tunen en willen we graag met iedereen in gesprek die gelooft dat 

Vernieuwend Werken in de Zorg werkt! 

Op Vernieuwend Werken in de Zorg delen we onze verhalen.  

Bekijk ze en laat je inspireren. Zelf een verhaal delen? 

Kijk op: vernieuwendwerkenindezorg.nl

Meedoen?
wil je jouw idee  
handen en voeten geven?

Meld je aan! 
vernieuwendwerkenindezorg@reinaerde.nl
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