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Samenvatting pilot onderzoek ‘slimmer werken in de ouderenzorg’ 
  
Opzet 
In het kader van het project ‘slimmer werken in de ouderenzorg’ heeft CNV Publieke 
Zaak 3 netwerken opgezet binnen de ouderenzorg. Deze netwerken bestonden uit 
werknemers uit het primaire proces (zowel de zorg als ondersteunende diensten). De 
netwerken zijn, onder de leiding van deskundigen, op zoek gegaan naar knelpunten 
uit het directe werk en naar (financieel aantrekkelijke) oplossingen hiervoor.  
Het project is opgezet met een tweeledig doel. Enerzijds om na te gaan in hoeverre 
een aanpak vanaf de werkvloer bijdraagt aan ‘slimmer werken’ in de zorg’, 
anderzijds om in kaart te brengen of de methodiek van netwerken zoals die in de 
praktijk is vormgegeven, past bij de ambitie om te komen tot innovatie en hogere 
productiviteit. 
In het pilot project is gewerkt met twee verschillende werkmethodieken. 
  
Resultaten 
Het pilot project heeft geleid tot enerzijds een procesmatig resultaat en anderzijds tot 
producten. 
Procesmatig blijkt dat deelnemers aan de pilot het als positief hebben ervaren om op 
deze wijze bij het beleid van de instelling betrokken te zijn. Zij voelden zich gehoord 
en serieus genomen en gaven aan dat dit het werkplezier verhoogt. De verwachting is 
dat dit uiteindelijk zal resulteren in een betere kwaliteit van dienstverlening. 
De producten bestaan uit concrete voorstellen tot verbetering van het werkproces, 
zoals verbetering van communicatielijnen, werkafspraken, betere verdeling van 
cursussen en aanpassingen in het rooster. Uiteindelijk is de verwachting dat al deze 
aanpassingen zullen leiden tot effectiever en efficienter werken, wat leidt tot een 
verhoogde arbeidsproductiviteit.  
  
Conclusies en aanbevelingen 
In het eindrapport worden diverse conclusies en aanbevelingen gedaan. Enkele 
conclusies zijn: 
-         een bottum-up aanpak werkt 
-         de gevolgde methodieken leiden tot een positief resultaat, zowel procesmatig 
als productmatig 
-         een aanpak zoals in de pilot gevolgd leidt tot winst zonder dat extra financiële 
investering nodig is 
-         de toegepaste werkmethodiek is overdraagbaar naar andere onderdelen van 
zorg en welzijn. 
  
Enkele aanbevelingen zijn: 
-         het project uitbreiden naar andere onderdelen van zorg- en welzijn. 
-         tijd nemen voor het samenstellen van de netwerken en het uitvoeren van de 
bijeenkomsten 
-         regelmatig evalueren, ook na afloop van een proces 
-         via een train-de-trainer traject innovatienetwerken standaard implementeren in 
instellingen 
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Hoofdstuk 1  
Inleiding 
Hoe kunnen wij in de toekomst kwaliteit van zorg blijven bieden met meer ouderen 
en minder potentiële werknemers? Hoe zorgen wij ervoor dat over tien à twintig jaar 
voldoende personeel beschikbaar is om de zorgvraag te kunnen beantwoorden? Dit 
kan door te zoeken naar manieren om meer mensen te laten werken in de zorg, maar 
ook door de arbeidsproductiviteit te verhogen.  
 
Het verhogen van de arbeidsproductiviteit met behoud van kwaliteit vereist creatief 
en innovatief omgaan met de huidige praktijk van alle dag. Bij het ontwikkelen en 
implementeren van innovatie is draagvlak onder beroepskrachten essentieel. Juist 
mensen op de werkplek kunnen zelf goed aangeven welke vernieuwingen binnen hun 
werkterrein mogelijk zijn.  
 
Innovatie is vooral een kwestie van doen. Slimmer werken. Vanuit deze invalshoek is 
het niet nodig nieuwe, ingewikkelde theorieën of instrumenten te ontwikkelen, maar 
meer aan de slag te gaan met bewustwording en actie. Niet pas handelen wanneer het 
eigenlijk al te laat is, maar pro-actief: gericht op ontwikkeling en beweging. Bij pro-
actief handelen wordt actief aan de toekomst gewerkt. Vanuit het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt via analyseren, agenderen, ontwerpen, 
experimenteren en ontwikkelen en opsporen en verspreiden input geleverd voor 
innovatie in zorg en welzijn. Aan CNV Publieke Zaak is opdracht gegeven via drie 
pilotnetwerken na te gaan in hoeverre een aanpak vanaf de werkvloer kan bijdragen 
aan ‘slimmer werken’ in de zorg.  
Daarnaast is gevraagd in kaart te brengen of de methodiek van netwerken en de 
aanpak zoals deze in de pilot is vormgegeven, een effectieve bijdrage levert aan 
innovatie in de zorg. Op grond van recente praktijkervaring met innovatie netwerken, 
waarin medewerkers deelnemen blijkt dat het goed mogelijk is om het thema 
‘slimmer werken’ op de agenda te plaatsen van medewerkers en leidinggevenden. 
 
Samen met CNV Jongeren en met BMC-SANT is invulling gegeven aan de opzet en 
uitvoering van de pilotnetwerken. Zowel CNV Jongeren als BMC-SANT beschikken 
over de expertise en methodieken om de beoogde aanpak van onderop met succes uit 
te voeren.  
 
Na een presentatie in de landelijke kadergroep van CNV Publieke Zaak is enthousiast 
gereageerd door betrokken kaderleden. Uiteindelijk zijn drie pilotnetwerken 
uitgevoerd en is er een bedrijfsbezoek geweest. Begin januari 2006 zijn de laatste 
bijeenkomsten geweest van de netwerkgroepen. 
 
In dit eindrapport staan de gevolgde aanpak, de ervaringen en de resultaten. Op grond 
van deze bevindingen worden conclusies getrokken, randvoorwaarden beschreven en 
aanbevelingen gedaan. In de bijlagen staan de uitgewerkte beschrijvingen van de 
pilotnetwerken. 
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Hoofdstuk 2  
Opdracht en uitvoering 
Kennis van de werkvloer en praktijk van alledag kan een bijdrage leveren aan de 
realisatie van innovatie en slimmer werken. In dít project is het doel de kennis van 
mensen op de werkplek te benutten. Juist in de zorg hebben mensen op de werkvloer, 
de handen aan het bed, kennis over welke logistieke, administratieve of 
organisatorische veranderingen kunnen leiden tot betere zorg en tot minder kosten. 
Centraal hierbij staat vanuit het werknemersperspectief de vraag: ‘Hoe kan ik als 
professional de beste zorg/dienst verlenen aan de cliënt?’ 
 
De opdracht is geweest om drie innovatienetwerken op te zetten en binnen die 
context op zoek te gaan naar mogelijkheden om slimmer, beter of anders te werken 
en zo bij te dragen aan innovatie en productiviteit. Binnen het kader van deze 
hoofddoelstelling is de opdracht geweest om: 
1. Na te gaan in hoeverre een aanpak van onderop bijdraagt aan ‘slimmer werken’ in 

de zorg. 
2. In kaart te brengen of de methodiek van netwerken zoals die in de praktijk is 

vormgegeven, past bij de ambitie om te komen tot innovatie en hogere 
productiviteit. 

 
Als uitwerking van de opdracht heeft CNV Publieke Zaak in een informatiemiddag 
voor vakbondskaderleden de aanpak gepresenteerd. Op basis van de reacties van de 
kaderleden kon gestart worden met drie netwerken in de ouderenzorg. Bij één 
zorgonderneming was er wel belangstelling voor deelname, maar kon dit niet worden 
ingepast in de doorlooptijd van het project. Bij deze instelling heeft een 
bedrijfsbezoek plaatsgevonden om de reeds lopende innovaties vanuit de werkvloer 
in kaart te brengen. 
 
Bij de uitvoering van de opdracht is ervoor gekozen om twee praktijkmethodieken uit 
te proberen: een methodiek van CNV Jongeren die werkt met verbetergroepen en een 
methodiek van BMC-SANT die werkt met een semi-gestructureerde aanpak, waarin 
kennis van groepsprocessen wordt gecombineerd met inhoudelijke kennis van het 
werkveld (zie hoofdstuk 3). 
 
Wat in beide methodieken terugkomt is steeds dat de individuele werknemer samen 
met collega’s op microniveau nagaat welke handelwijze slimmer, beter of goedkoper 
kan. Het blijkt dat deze manier van werken een extra impuls geeft aan slimmer 
werken op teamniveau en op organisatieniveau. Doel en opdracht aan de innovatie 
netwerken zijn: 
• Maak een plan van aanpak op het terrein van slimmer werken vanuit de eigen 

dagelijkse praktijk. 
• Realiseer in de werkbijeenkomsten het plan van aanpak en stel vast welk resultaat 

op korte termijn wordt bereikt en welke resultaat na circa zes maanden kan 
worden geboekt. 
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• Sluit af met een product of een voorstel aan het management, waarin een 
voorbeeld van innovatie op de werkplek duidelijk wordt.  

• Lever door een goede interne en externe communicatie een bijdrage leveren aan 
het in gang zetten van een verandering binnen de organisatie zodat die slimmer 
werken wil, durft en kan toepassen in een duurzame beleidscyclus.  

Samenstelling van een pilotnetwerk 
Een pilotnetwerk is samengesteld uit werknemers van verschillende locaties en 
afdelingen binnen de ouderenzorg. De deelnemers aan het netwerk hebben een serie 
van bijeenkomsten doorlopen onder leiding van een professionele procesbegeleider. 
Na een startworkshop hebben de netwerken in ongeveer drie tot vier 
werkbijeenkomsten toegewerkt naar een concreet resultaat.   

Beknopte beschrijving van de uitvoering 
Een beschrijving van de uitvoering van de drie netwerken is weergegeven in 
hoofdstuk 3 en 4. 
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Hoofdstuk 3  
Gehanteerde methodieken 

3.1 Methodiek van CNV Jongeren 
CNV Jongeren heeft gekozen om aan de slag te gaan met verbetergroepen. Dit is een 
methode om problemen op te lossen. De betekenis van een verbetergroep is met een 
groep aan de hand van een probleemdefinitie creatief werken aan oplossingen. Er zijn 
drie sessies van de verbetergroep. In de eerste sessie worden de probleemdefiniëring 
en de voorlopige oorzaken bepaald, in de tweede sessie wordt de hoofdoorzaak 
vastgesteld en worden oplossingen gegenereerd. In de laatste sessie wordt de beste 
oplossing gekozen en deze wordt uitgewerkt aan de hand van voor- en nadelen. 
Vanuit CNV Jongeren waren tijdens deze sessies steeds twee procesbegeleiders 
aanwezig. 
 
Het resultaat van de verbetergroepen is dat er een oplossing komt voor het 
vastgestelde probleem: door ervaringsdeskundigen uit de verbetergroep aangedragen 
waardoor er kwaliteit en draagvlak voor de uitvoering van de beste oplossing is. 
Daarnaast zijn de effecten en de randvoorwaarden voor de beste oplossing bekend 
aangezien de oplossing uitgewerkt is in voor- en nadelen. Verder levert de methode 
veel informatie voor het beleid op. Alle informatie wordt uitgewerkt. Niets gaat 
verloren. Bij de uitvoering van de beste oplossing zijn de deelnemers gemotiveerd 
om mee te werken aangezien deze oplossing door hen zelf bedacht is. 
Bij het formuleren van het probleem wordt uitgegaan van een gemeten probleem dat 
ingebracht is door cliënten, medewerkers, management, directie en/of andere 
betrokkenen bij de organisatie.  
 
De probleemeigenaren zijn werknemers die het probleem herkennen, het probleem 
vanuit diverse invalshoeken benaderen, er baat bij hebben dat er een oplossing komt 
voor het probleem. Zij nemen vrijwillig deel aan de verbetergroep en worden in de 
verbetergroep gewaardeerd als ervaringsdeskundigen. 
 
Het probleemverhaal wordt vertaald naar een probleemdefinitie waarbij de 
probleemstelling op de volgende manier geformuleerd wordt: 
• Concreet, kernachtig, zo kort mogelijk. 
• Eenvoudig taalgebruik, werkwoorden, tegenwoordige tijd. 
• Prikkelend maar niet veroordelend. 
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3.2 Methodiek van BMC-SANT 
BMC-SANT werkt vanuit een projectmatige methodiek aan innovatie en 
arbeidsproductiviteit. In deze aanpak wordt een sociotechnische benadering, waarin 
het gaat om het teamperspectief en de regelmogelijkheden van medewerkers, 
gecombineerd met het klantperspectief (de ontwikkeling van cliëntvragen) en met het 
organisatieperspectief (de realisatie van doelstellingen). 
Op basis van globale signalen voor innovatie wordt gestart met de projectmatige 
voorbereiding van een netwerk. De volgende projectstappen worden doorlopen:  
1. Verkennen, analyseren en vaststellen. 
2. Inventariseren van verbetermogelijkheden. 
3. Maatregelen kiezen en concretiseren. 
4. Maatregelen invoeren. 
5. Evalueren en verankeren. Een rode draad in de projectstappen is het onderscheid 

het onderscheid tussen korte- en langetermijnmaatregelen en tussen maatregelen 
op drie verschillende niveaus: individu, team en organisatie.  

 

Voorafgaand aan de start van de innovatienetwerken heeft een uitgebreide intake 
plaatsgevonden. Er is een oriënterend gesprek geweest met het hoofd P&O. Binnen 
het managementteam (MT) is de mogelijkheid tot deelname besproken. Naar 
aanleiding van de bespreking in het MT is, in overleg met de directeur, de verdere 
aanpak doorgenomen. Elke groep is in totaal viermaal bijeen geweest voor de duur 
van 2 uur per keer (de eerste bijeenkomst duurde 3 uur). De bijeenkomsten vonden 
plaats tussen eind november 2005 en half januari 2006. De groep deelnemers bestond 
uit een selectie van betrokken medewerkers van verschillende afdelingen. 
Leidinggevenden maakten geen deel uit van de groepen. De groepen werden begeleid 
door een extern adviseur van BMC (Bestuur & Management Consultants) die optrad 
als procesbegeleider. Vanuit CNV Publieke Zaak is een vakbondskaderlid actief 
betrokken bij de netwerken. Dit kaderlid, zelf werkzaam op een zorgafdeling, heeft 
deelgenomen aan beide netwerkgroepen als coördinator en verzorgde ook de 
verslaglegging van de bijeenkomsten.  
 
In de bijlagen is een uitgebreidere beschrijving van de gehanteerde werkvormen 
opgenomen. 
 

8/52 



SLIMMER WERKEN: EINDRAPPORT VAN DRIE PILOTNETWERKEN  
  

Hoofdstuk 4  
Praktijkervaringen 
Er zijn twee zorgondernemingen die hebben meegewerkt aan de pilotnetwerken: Van 
Neijnselgroep uit Den Bosch en Humanitas uit Rotterdam. Bij de Van Neijnselgroep 
is een netwerk samengesteld vanuit de locatie Oosterhof. Bij Humanitas is 
samengewerkt met de locatie Bergweg. Daar zijn twee netwerkgroepen gevormd:  de 
Atrium groep en de Dasta groep. Het bedrijfsbezoek heeft plaatsgevonden bij 
Sevagram uit Heerlen.  
De praktijkervaringen zijn gebaseerd op de ervaringen die zijn opgedaan bij deze 
zorgondernemingen.  

4.1 Intake  
Van belang bij het organiseren van de innovatienetwerken is een zorgvuldige intake 
met het management van de deelnemende organisatie. Zo heeft bij Humanitas de 
intake ervoor gezorgd dat de directie vooraf nadrukkelijk koos voor het 
innovatienetwerk als experimentele werkwijze. De directeur gaf de netwerken 
duidelijk de kans zelf oplossingen voor het gekozen probleem te zoeken. Ook is 
tijdens het intakeproces gezocht naar reëel bestaande problemen, waar de organisatie 
daadwerkelijk behoefte had aan praktische oplossingen. Ook is commitment van de 
betrokken direct leidinggevenden gezocht voordat tot deelname werd besloten. Een 
dergelijke uitgebreide intakeprocedure kost relatief veel tijd, maar vergroot de kans 
dat de resultaten van het project ook in praktijk zullen worden gebracht. 

4.2 Uitvoering van de innovatie netwerken 
Tijdens de eerste bijeenkomsten stond het uitwisselen van ervaringen centraal. Dit 
leidde snel tot een negatieve sfeer, een klaagronde over wat niet goed gaat. In deze 
sessie is dat echter toegestaan en het lucht op dat dit mag. Belangrijk als 
procesbegeleider is de groep bij het onderwerp te houden en te zorgen dat andere 
deelnemers zich niet gaan verdedigen. 
Tijdens de bijeenkomsten waarin wordt gebrainstormd over verbetermogelijkheden is 
de sfeer heel anders, namelijk gericht op hoe het beter kan. Belangrijk als 
procesbegeleider is hierop te blijven sturen en niet weer te laten vervallen in klagen. 
De indeling individuele maatregelen, maatregelen op teamniveau en op 
organisatieniveau geeft tijdens deze sessie houvast. 
Tijdens de bijeenkomsten ‘maatregelen kiezen’ is het voor de deelnemers lastig echt 
keuzes te maken, men heeft de neiging alles even belangrijk te vinden. De 
procesbegeleider stuurt op het doorhakken van knopen. In de methodiek van CNV 
Jongeren zijn van te voren de kaders in beeld gebracht en zijn de voor- en nadelen 
van oplossingen geïnventariseerd. De indeling individu-team-organisatie en de 
verdeling in korte- en langetermijnmaatregelen, zoals BMC-SANT die toepast, helpt 
om een afgewogen pakket aan maatregelen te kiezen. 
Een belangrijke succesfactor tijdens de vierde bijeenkomst is dat het management 
daadwerkelijk aanwezig is om de presentatie van het voorstel bij te wonen en hierop 
een eerste reactie te geven. De deelnemers voelden zich hierdoor erg serieus 
genomen en concrete afspraken over het vervolg konden worden gemaakt. 
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Hoofdstuk 5  
Effecten: procesmatig en inhoudelijk 
Uit alle netwerken komt naar voren dat het uiterst prettig is om onderling en over de 
eigen afdelingsgrenzen heen, ervaringen te delen en op zoek te gaan naar concrete 
verbeteringen. De effecten van de netwerken zijn zowel procesmatig als inhoudelijk.  
 
Procesmatig: 
• De deelnemers stellen het op prijs eens met collega’s waar ze normaal gesproken 

niet dagelijks mee werken, ervaringen uit te kunnen wisselen.  
• Samen werken aan oplossingen werd ook als positief ervaren. 
• Een van de gekozen verbetermaatregelen is het instellen van een periodiek 

overleg met  vertegenwoordigers vanuit alle betrokken teams. Feitelijk is dit een 
voorzetting van het innovatienetwerk (uitgebreid met leidinggevenden). Het feit 
dat de deelnemers dit als een van de meest kansrijke maatregelen zagen is een 
erkenning voor het positieve proces dat zij tijdens de deelname aan het netwerk 
hebben doorgemaakt. 

• De deelnemers waarderen het dat hun organisatie hiervoor tijd en begeleiding 
beschikbaar stelt en dat het management serieus luistert naar hun voorstellen. 

 
Inhoudelijk: 
Het netwerk binnen het Atrium heeft opgeleverd dat de deelnemers beter zijn gaan  
samenwerken hebben opgedaan. De betere onderlinge samenwerking wordt door de 
betrokkenen als positief ervaren. Als deze samenwerking wordt voortgezet bij het 
uitvoeren van de gekozen maatregelen, zal het werkplezier van de deelnemers en hun 
collega’s binnen de Atriumteams blijvend toenemen. Door gerichter samen te werken 
en de betere onderlinge communicatie (meer uitwisselen, gerichter feedback geven 
op een positieve manier), zullen de Atriumteams de interne organisatie verbeteren. 
Dit maakt de werkprocessen effectiever en efficiënter (er ontstaan minder problemen 
en als ze ontstaan worden ze sneller besproken en opgelost). Uiteindelijk zullen de 
cliënten dit naar verwachting merken in een betere dienstverlening en een hogere 
klanttevredenheid. 
 
Het personeel van de dagopvang voor Hindoestaanse ouderen DASTA bij Humanitas 
Bergweg in Rotterdam heeft nieuwe ideeën aangedragen om veranderingen op de 
werkvloer door  te voeren. Hier speelde een specifiek cultuurgebonden vraagstuk, dat 
op een effectieve en kostenneutrale wijze is opgelost. Er zijn nieuwe werkafspraken  
gemaakt, nieuwe gedragsregels voor cliënten opgesteld en er is een PR-campagne 
opgezet om nieuwe vrijwilligers te vinden. 
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Bij de Van Neijnsel Groep zijn diverse gratis oplossingen aangedragen en 
goedgekeurd door de directie namelijk: 
• Cursussen beter verdelen over het hele jaar, niet alleen aan het einde van jaar. 
• Intranet voor iedereen toegankelijk. 
• Personeel in sollicitatiecommissie bij collega’s en managers. 
• Meldpunt voor tekort en overschot aan personeel bijvoorbeeld bij de waarneming. 
• Alle dossiers komen in de computer. 
• Van scholing gebruik maken om interne communicatie te verbeteren. 
• OR zal af en toe op het werkoverleg aanwezig zijn (contactpersoon regelt dit). 
• Inbrengen van agendapunten. 
• Bij het teamoverleg wordt een begin- en eindtijd afgesproken. 
 
Naast de gratis oplossingen is uit een groslijst van mogelijke oplossingen de beste 
oplossing gekozen die binnen de beleidskaders (vastgesteld door de directie) past. 
Deze oplossing is de modernisering van de roosterplanning. 
 
De innovaties bij Sevagram hebben zowel betrekking op slimmer gebruik van 
middelen (door ander gebruik van incontinentiemateriaal een flinke kostenbesparing 
realiseren en flinke toename van klanttevredenheid), het kleinschaliger organiseren 
(voorbeeld is het unitoverleg) en het actiever betrekken van cliënten/bewoners in het 
zorgproces. 
 
In algemene zin is het resultaat dat er ervaringen zijn opgedaan die in het vervolg 
goed benut kunnen worden voor het opzetten van netwerken. In de bijlagen zijn de 
gehanteerde methodieken zodanig beschreven dat deze eenvoudig zijn te verwerken 
in een werkboek voor de opzet van netwerken.  
Tevens komt als algemeen resultaat naar voren dat in de netwerken voldoende 
inhoudelijke diepgang is bereikt. Op basis van deze ervaringen kan worden 
vastgesteld dat er in het vervolg handreikingen kunnen worden gemaakt die bruikbaar 
en toepasbaar zijn in andere instellingen. 
 
Kort samengevat: het blijkt dat er zonder extra kosten of met een zeer beperkte 
financiële investering aanmerkelijke verbeteringen zijn te realiseren in productiviteit 
en innovatie. Soms is het effect zichtbaar in de kwaliteit van de dienstverlening 
(betere zorg en hogere klanttevredenheid), soms in de kwaliteit van het werk en soms 
in kwaliteit van de organisatie. Tenslotte: ook de weg die wordt gevolgd blijkt bij te 
dragen aan de gewenste innovatie. In alle netwerken blijkt grote waardering voor de 
aanpak van onderop. De waardering komt niet alleen van de betrokken medewerkers, 
maar ook vanuit het management en collega’s. Er is een agenda voor de toekomst 
neergezet. 
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Hoofdstuk 6  
Conclusies, randvoorwaarden en  
aanbevelingen 

6.1 Conclusies 
In het algemeen is de verwachting uitgekomen dat door de gerichte ondersteuning 
van de netwerken zowel op inhoudelijke gebied als in procesmatige zin innovaties tot 
stand komen die bijdragen aan verhoging van de productiviteit. Op inhoudelijk 
gebied blijkt dat de kwaliteit van de dienstverlening toeneemt (meer zorg voor de 
cliënten, meer kwaliteit van zorg, slimmer gebruik van materialen en slimmer 
inzetten van middelen), de kwaliteit van het werk verbetert (meer plezier in het werk 
en minder kosten) en de kwaliteit van de organisatie zich verder ontwikkelt door 
beter samenwerken, slimmer organiseren en effectiever leidinggeven. De verdere 
conclusies zijn:  
• Aanpak vanaf de werkvloer werkt: medewerkers zijn in staat nieuwe maatregelen 

te bedenken voor de knelpunten die zij in hun dagelijks werk tegenkomen. 
Medewerkers vinden het prettig om te werken aan innovatie en productiviteit. Het 
is daarbij geen doel op zich, maar zij koppelen dit aan kwaliteit van zorg, plezier 
in het werk, professionaliteit en aan hele praktische zaken. 

• De gevolgde aanpak levert veel op: zowel in proces (medewerkers doen een 
positieve ervaring met samenwerking op) als in resultaat (de maatregelen hebben 
potentieel effect).  

• De gevolgde aanpak waarbij medewerkers vanuit verschillende achtergronden, 
werksituaties en bedrijfsonderdelen in een netwerk op zoek gaan naar innovatie 
levert zowel een meerwaarde voor de cliënten als voor de medewerkers zelf. Het 
levert een zichtbare verbetering in de aangeboden zorg. In een van de groepen is 
de verwachting dat een bijdrage kan worden geleverd aan de verbetering van 
betrokkenheid van cliënten en daarmee van gezondheid. 

• De kosten die moeten worden gemaakt om de innovatie te realiseren zijn lager 
dan de winst die als gevolg van de innovatie kan worden bereikt. In de meeste 
gevallen kunnen de gewenste innovaties worden gerealiseerd binnen bestaande 
financiële kaders en kan derhalve zonder extra kosten winst gerealiseerd worden. 
Nodig is een investering in tijd van betrokkenen om planmatig op zoek te gaan 
naar haalbare en concrete innovaties. 

• De toegepaste methodieken zijn overdraagbaar en overal toepasbaar in de zorg.  
• Door de gekozen manier van werken en de zorgvuldige intake zijn de  

onderwerpen innovatie en productiviteit hoog op de agenda komen te staan van 
management en medewerkers.  

• De ervaringen laten zien dat het goed mogelijk is om een werkboek voor de opzet 
van netwerken te maken. Tevens blijkt dat de netwerken inhoudelijke informatie 
rond slimmer werken opleveren, die benut kan worden in breder toegankelijke 
handreikingen. 
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6.2 Randvoorwaarden 
Bij het uitvoeren van de netwerken blijken meerdere randvoorwaarden van belang: 
• Commitment management en OR vooraf: het management is serieus 

geïnteresseerd in de oplossingen die medewerkers zullen bedenken. Dit 
vertrouwen is belangrijk plus toestemming vanuit hoger management. 

• Het werken met onafhankelijke begeleiders biedt ruimte aan betrokkenen die in 
een neerwaartse spiraal zitten om openlijk inbreng te leveren. De 
procesbegeleider is cruciaal om die negatieve spiraal te kunnen doorbreken en te 
sturen op resultaat.  

• Alleen uitvoerende medewerkers nemen deel. Hierdoor is minder belemmering 
om negatieve ervaringen uit te spreken en is evenwichtige inbreng van de 
deelnemers mogelijk zonder sturing door leidinggevenden.  

• Aandacht voor mogelijke weerstanden in de lijn. 
• Management betrekken bij de laatste bijeenkomst. Hiermee ontstaat committent 

voor de implementatie van de voorgestelde oplossingen. 

6.3 Aanbevelingen 
De ervaringen met de netwerken leveren de volgende aanbevelingen: 
• Het verdient aanbeveling een zorgvuldige intakeprocedure te doorlopen. Zorg 

daarbij dat de organisatie kiest voor een reëel vraagstuk en er echt committent is 
vanuit het management. 

• Maatwerk communicatie: met ruime aandacht voor het concrete vraagstuk van 
het netwerk en minder nadruk op algemene termen zoals ‘innovatie’ en 
‘verhoging van de arbeidsproductiviteit’. 

• Omdat de doorlooptijd van de netwerken beperkt moest blijven tot enkele 
maanden, is er een beperkt zicht op de resultaten. Het verdient aanbeveling om in 
de netwerken stil te staan bij slaag- en faalfactoren met betrekking tot de 
invoering van de resultaten.  

• Aangegeven is door de netwerkgroepen dat het belangrijk is om na verloop van 
tijd de voortgang te evalueren. De aanbeveling is dan ook om vijf tot zes 
maanden na de laatste bijeenkomst de voortgang te evalueren. In die fase kunnen 
tevens suggesties voor verankering en verspreiding worden gedaan. 

• De ervaringen laten zien dat de zorgondernemingen verder willen met de aanpak. 
Een heldere methodiek en professionele ondersteuning blijkt daarbij van groot 
belang. Het verdient aanbeveling om in een vervolgtraject de mogelijkheden te 
verkenning om intern medewerkers op te leiden (‘train-de-trainer’). 

• Er zijn in de pilotnetwerken twee methodieken toegepast. Beide methodieken 
laten grote overeenkomsten zien qua vorm en inhoud. Qua verschillen:  

- De methodiek toegepast door CNV Jongeren hanteert een expliciete definitie van 
begrippen en heeft ruim aandacht voor voor- en nadelen van oplossingen (en 
wegwerken van nadelen). 
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- De methodiek toegepast door BMC-SANT maakt onderscheid tussen korte- en 
langetermijnmaatregelen en hanteert een driedeling (individu - team - organisatie) 
en komt zo uit op een pakket van maatregelen. 
Het verdient aanbeveling om waar mogelijk de goede elementen van beide 
methodieken te combineren. Verder verdient het aanbeveling om in het vervolg 
ook specifiek aandacht te besteden aan de invalshoek: jongeren. 

• Tijdens het verloop van de netwerken is er steeds aandacht geweest voor 
communicatie en verspreiding van kennis. Het verdient aanbeveling om in het 
vervolg door te gaan met het traject van communicatie en verspreiding van 
kennis. Tevens verdient het aanbeveling om dit traject te intensiveren en te 
verbreden. Een mogelijkheid is om regionaal ervaringen uit te wisselen. Via een 
zogenaamde ‘olievlekwerking’ en de inzet van eigentijdse 
communicatiemiddelen kan de opgebouwde kennis snel en effectief worden 
gedeeld. 

• In het project is ervaring opgedaan met het opzetten van netwerken vanuit de 
vakbond. Het blijkt dat de vakbond door het management wordt gezien als een 
logische partner. De vakbond is het aangewezen orgaan om dit te doen, enerzijds 
vanwege de maatschappelijke functie die zij bekleedt, anderzijds vanwege de 
kennis en contacten die zij heeft op het gebied van werknemersschap. Bovendien 
is het zo dat CNV Publieke Zaak een aparte beroepsgroep heeft die zich richt op 
de inhoud van het werk. Dus ook vanuit die zijde bezit zij expertise. Het verdient 
aanbeveling om in het vervolg door te gaan langs deze weg.
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Bijlage  1  
‘Slimmer werken in de zorg’ - Humanitas 
Beschrijving gehanteerde methodiek door BMC-SANT 

Ervaringen vanuit de twee innovatienetwerken bij Humanitas Bergweg 
 
1. Inleiding 
In opdracht van CNV Publieke Zaak is ervaring opgedaan met een werkwijze die als 
doel heeft innovatieve ideeën voor de zorg te realiseren, waarbij nadrukkelijk gebruik 
wordt gemaakt van de ervaringen vanuit de werkvloer. BMC heeft in het kader van 
dit project bij Humanitas Bergweg twee innovatienetwerken begeleid. Een netwerk 
bij de verschillende teams in de facilitaire diensten (verder te noemen: Atriumgroep) 
en een netwerk bij het team dat de zorgverlening op de Hindoestaanse afdeling 
verzorgt (verder te nemen Hindoestanengroep). 
 
2. Beschrijving van de aanpak 
 
In het kader hieronder is de aanpak kort weergegeven. 
 
Aanpak 
Eerste bijeenkomst: verkennen, analyseren en vaststellen onderwerp 
Door het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen met de leden van de 
netwerkgroep verkennen welke knelpunten leven en met welk(e) onderwerp(en) de 
groep verder aan de slag willen gaan. 
 
Tweede bijeenkomst: inventariseren van verbetermogelijkheden 
Een eerste brainstorm houden over de mogelijke  innovaties en verbetermogelijk-
heden, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen maatregelen op individueel-, team- 
en organisatieniveau. 
 
Derde bijeenkomst: de beste maatregelen kiezen, concretiseren en uitwerken 
Uit alle bedachte maatregelen de beste verbetermogelijkheden kiezen, deze 
maatregelen met elkaar concretiseren en afspraken maken over nadere uitwerking. 
 
Vierde bijeenkomst: invullen en presenteren om in te voeren 
Het voorstel wordt nader uitgewerkt, de deelnemers bereiden gezamenlijk de 
presentatie van het voorstel aan het management voor. 
Het project wordt afgesloten met een presentatie van de verbetervoorstellen aan 
management en directie door de medewerkers. 
 
In een later stadium is een evaluatie, waarin besproken wordt welke resultaten zijn 
geboekt, op welke manier verbreding kan plaatsvinden en vorm gegeven kan worden 
aan verankering. 
 
Voorafgaand aan de start van de innovatienetwerken heeft een uitgebreide intake 
plaatsgevonden. Er is een oriënterend gesprek geweest met het hoofd P&O. Binnen 
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het MT is de mogelijkheid tot deelname besproken. Naar aanleiding van de 
bespreking in het MT is in overleg met de directeur de verdere aanpak doorgenomen. 
 
Elke groep is in totaal viermaal bijeen geweest voor de duur van 2 uur per keer (de 
eerste bijeenkomst 3 uur), tussen eind november 2005 en half januari 2006. 
De groep deelnemers bestond uit een selectie van betrokken medewerkers. 
Leidinggevenden maakten geen deel uit van de groepen. De groepen werden begeleid 
door een extern adviseur van BMC die optrad als procesbegeleider. Het betrokken 
CNV-kaderlid, zelf werkzaam op een zorgafdeling, nam aan beide groepen deel als 
coördinator, zij verzorgde ook de verslaglegging van het project.  
De aanpak, zoals in paragraaf 3.2 al beknopt is beschreven, wordt hieronder wat 
nader uitgewerkt. 
 
3. Gehanteerde methodieken per bijeenkomst 
Bijeenkomst 1: verkennen en vaststellen onderwerp: 
• Korte toelichting op aanleiding en doel van het project door de BMC-adviseur. 
• Kennismaking: vragen staat vrij? 
 
Dit is een snelle, actieve werkvorm voor kennismaking, met name geschikt wanneer 
de deelnemers elkaar al een beetje kennen, maar de begeleider nog niet. Het is een 
goed alternatief voor een rondje voorstellen, dat in deze situatie vooral nuttig is voor 
de externe begeleider, maar minder interessant voor de groep zelf. 
Werkvorm: een deelnemer start met het stellen van een vraag aan een willekeurige 
andere deelnemer (wat heb je nou altijd al willen weten van deze persoon?). De ander 
geeft antwoord en stelt een nieuwe vraag aan de volgende.  
Procesbegeleider stimuleert tot het stellen van echte, nieuwsgierige vragen, geeft aan 
dat deelnemers zelf in de hand hebben of het leuk of saai wordt. Procesbegeleider 
houdt het tempo erin. Werkvorm stopt als iedereen aan de beurt is geweest, de tijd 
voorbij is of de vaart eruit gaat. 
• Door uitwisseling van ervaringen het onderwerp voor de groep bepalen. 

De procesbegeleider geeft aan wat het thema is voor de betreffende groep. Elk 
groepslid schrijft vervolgens individueel op: wat gaat goed ten aanzien van dit 
thema? Wat kan beter ten aanzien van het thema? 
Vervolgens worden alle punten geïnventariseerd en op flappen gezet.  
Rol procesbegeleider: tijdens de inventarisatie zijn alle punten duidelijk, laat 
andere deelnemers vooral vragen ter verduidelijking stellen, probeer discussie 
erover nog even in te perken, hebben de punten nog betrekking op het thema, 
probeer al te ver afdwalen te voorkomen. 
Na de inventarisatie is er mogelijkheid tot verdieping, discussie over 
tegengestelde meningen, nadere analyse van veel genoemde punten, et cetera.  
Dan volgt een stemronde: elke deelnemer mag drie stemmen verdelen bij die 
knelpunten die hij/zij het belangrijkste vindt om mee aan de slag te gaan. 
Rond af met het samenvatten van het belangrijkste probleem (of enkele 
samenhangende problemen). Samen met de groep besluit nemen dat dit het 
onderwerp voor de volgende bijeenkomsten zal zijn. 

• Afspraak tussentijds: denk vast na over mogelijkheden om het probleem aan te 
kunnen pakken. 

 
Bijeenkomst 2: inventariseren van verbetermogelijkheden 
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• Opstarten: kort het gekozen probleem weer benoemen. (De flap waar dit 
probleem tijdens de eerste bijeenkomst op is geformuleerd, hangt weer in de 
ruimte.) 

• Bedenken van maatregelen met behulp van de maatregelenmatrix. De 
maatregelenmatrix, is een hulpmiddel voor het bedenken van een evenwichtig 
pakket aan maatregelen: 

 
 Individu Team(s) Organisatie 
Korte termijn    
Lange termijn    

 
Deze matrix wordt kort toegelicht, aan de hand van een eenvoudig voorbeeld1. 
• Maatregelensessie: door middel van een brainstormsessie worden maatregelen 

bedacht voor het onderwerp van de groep. In de ruimte hangen zes flappen, een 
voor elke cel van de matrix. Rol van de procesbegeleider: brainstorm op gang 
helpen, stimuleren dat voor elke cel maatregelen komen, klagen ombuigen naar 
oplossingen (en hoe kun je dat dan aanpakken, wat kun je dan doen?)2. 

 

                                                 
1 De maatregelenmatrix is afkomstig uit de aanpak werkdruk die BMC gebruikt in haar projecten. Deze aanpak is nader 

beschreven in het boek ‘Werkdruk in de hand’. Een praktische aanpak voor managers’ van A. van den Bent. 
2 Ook de methode brainstormen is uitgebreider beschreven in ‘Werkdruk in de hand’. 
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Bijeenkomst 3: de beste maatregelen kiezen en uitwerken 
• Opstarten: flappen met alle maatregelen hangen weer in de ruimte. Startvraag: 

wie heeft in de tussenliggende periode nog een goede ingeving voor een 
maatregel gehad? Dan mag die er nog bij op de flap. Kort alle maatregelen nog 
even langslopen: weten wij nog wat wij ermee bedoelden?  

• Maatregelen kiezen: de procesbegeleider geeft enkele criteria voor een goed 
pakket aan maatregelen. Jullie moeten in een maatregel geloven: helpt het echt 
om het probleem op te lossen? Afweging kosten (in tijd/moeite en geld) en het 
effect dat je verwacht: kies geen olifantenmaatregelen voor muggenproblemen, 
maar ook niet andersom. Een afgewogen pakket is maatregelen op alle niveaus. 
Elke deelnemer mag wederom stemmen, voor de maatregelen die hij/zij het beste 
vindt: twee stemmen voor maatregelen op individueel niveau, twee stemmen op 
teamniveau en twee stemmen op organisatieniveau. 

• Pakket maatregelen formuleren: de maatregelen waar de deelnemers prioriteit aan 
geven, worden zonodig concreter geformuleerd/nader ingevuld en op elkaar 
afgestemd. Samenvattend: is dit een goed samenhangend pakket, dat helpt en 
haalbaar is? Zijn er nog punten die nader uitgewerkt moeten worden, voordat het 
aan het management gepresenteerd kan worden? 

• Afspraken: wie werkt de flappen uit tot een plan? Wie zoekt wat uit over de 
punten die nader uitgewerkt moeten worden? Wie nodigt het management uit 
voor afsluitende presentatie? 

 
Bijeenkomst 4: invullen en presenteren 
• Het uitgewerkte voorstel bespreken, laatste aanpassingen en aanvullingen 

verwerken. 
• Voorbereiding presentatie ervan aan het management (wie presenteert wat, wat is 

de rol van de overigen). 
• Het project wordt afgesloten met een presentatie van de verbetervoorstellen aan 

management en directie door de medewerkers. Het management stelt vragen over 
het voorstel en geeft een reactie. Afsluitend worden afspraken gemaakt over het 
vervolg (welke toezeggingen over uitvoering kan de directie meteen doen, hoe 
wordt teruggekomen op de overige punten, wie informeert de rest van de 
organisatie). Ook wordt de werkwijze van het netwerk geëvalueerd, door middel 
van een rondje onder de deelnemers: wat vond je van de werkwijze, wat verwacht 
je van het effect? 

 
Communicatie: informatie vooraf en weblog 
• Er is voorafgaand aan de deelnemers via de locatiedirecteur informatie gegeven. 

In de Annex is opgenomen het communicatiebericht van de directie. 
• Er is een weblog bijgehouden om iedereen te informeren over de voortgang. Deze 

weblog is verzorgd door een coördinerend kaderlid van CNV Publieke Zaak, 
mevrouw W. Scheidema en is geplaatst op de website www.jouwvakbond.nl. 
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4. Ervaringen Atriumgroep: over binding en communicatie 
Aan deze groep namen circa acht personen deel, afkomstig uit de volgende teams 
binnen het Atrium: restaurant, receptie, activiteitenbegeleiding/dagbehandeling, 
coördinatie welzijn/vrijwilligerscoördinatie. Het Atrium is de centrale ruimte binnen 
de locatie, waarin allerlei activiteiten plaatsvinden. Het thema voor deze groep is:  
hoe kan de onderlinge binding tussen de teams die betrokken zijn bij het Atrium 
worden versterkt? 

Bijeenkomst 1 
Na een afwachtende start, kwam de groep bij de kennismaking al snel los, een 
combinatie van grappige en serieuze vragen in de kennismaking zorgde voor een 
ontspannen sfeer. Bij de inventarisatie van ervaringen kwam erg veel los, vooral 
negatieve ervaringen. Bij sommige punten gingen andere deelnemers zich verdedigen 
of uitleggen waarom zij in een bepaalde situatie zo gehandeld hadden. Ook werd 
nogal eens afgedwaald van het onderwerp (onderlinge samenwerking) en ging het 
over in een algehele klaagronde over wat niet goed gaat in de organisatie. Als 
procesbegeleider afdwalen kort toegelaten, daarna weer bij de les gehaald.  
Na prioriteitsstelling werd als onderwerp voor de rest van het project gekozen: hoe 
kan de communicatie worden verbeterd tussen de teams/medewerkers onderling en 
tussen de leiding en de medewerkers? Aandachtspunten erbij zijn duidelijkheid over 
het gezamenlijk doel en de kwaliteit van de communicatie. 

Bijeenkomst 2 
De tweede bijeenkomst was al één week na de eerste, dus opfrissen van het gekozen 
thema was bijna niet nodig. Brainstormen ging goed, vooral de indeling individu - 
team - organisatie gaf houvast, korte- en langetermijnmaatregelen liep er wat meer 
door elkaar. Sturing was vooral nodig op klagen omzetten in ideeën voor 
maatregelen. De indeling van de bijeenkomsten maakte sturing echter wel makkelijk 
(‘Problemen uitwisselen was de vorige keer, nu bedenken hoe het verbeterd kan 
worden’). Resultaat van de bijeenkomst: zes flappen vol maatregelen. 

Bijeenkomst 3 
Bij opstart kwam nog een creatieve extra maatregel uit de groep: snuffelstages bij een 
ander team. Deze werd toegevoegd. Keuzen maken tussen de maatregelen was lastig, 
vooral bij de individuele maatregelen dreigde een omslag: werkt toch niet, wij 
kunnen het gedrag wel veranderen, maar de anderen doen dat toch niet.  
Als procesbegeleider wat sturende geweest dan de eerdere bijeenkomsten: 
individuele maatregelen even laten rusten en begonnen met team en organisatie 
maatregelen, daarna positievere stemming voor de individuele maatregelen. Ook wat 
nadrukkelijker gestuurd op het maken van keuzes, niet alles kan tegelijk, knopen 
doorhakken. 
Afspraken: een deelnemer werkt de flappen uit tot een plan, twee deelnemers werken 
het voorstel voor het maken van Service Level Agreements (SLA) verder uit, 
iedereen denkt na over activiteiten waarvoor een SLA handig kan zijn. Iedereen 
bereidt zich voor op een presentatie van het plan aan het management. 
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Bijeenkomst 4 
Het uitgewerkte plan is rondgedeeld en nog even doorgesproken. Een van de 
deelnemers die het voorstel voor SLA’s heeft ingebracht en zou uitwerken, is er niet, 
omdat hij plotseling een andere functie heeft gekregen. De andere deelnemer heeft 
echter wel afgestemd met hem. Het is even zoeken naar de toegevoegde waarde die 
SLA’s kunnen hebben. Wij komen erop uit dat het vooral zin heeft voor de 
dienstverlening van het restaurant. De andere teams hebben voldoende aan de 
draaiboeken waarmee wordt gewerkt en de centrale agendaplanning. 
Drie leden van het management schuiven het laatste half uur aan voor de presentatie, 
de plannen worden met interesse, herkenning en verdiepende vragen ontvangen. De 
directeur doet de toezegging dat een overkoepelend maandelijks overleg (een van de 
maatregelen) zal worden ingesteld. Dit is dan direct een geschikt platform om de 
uitvoering van de overige maatregelen te volgen. 
 
Tijdens de afsluitende evaluatieronde geven alle deelnemers aan de deelname aan het 
netwerk positief te hebben ervaren. Het management is blij met het plan als resultaat 
en ziet de werkwijze in het project als goede aanvulling op het bestaande overleg. 

Voorstel verbetermaatregelen onderlinge communicatie Atriumgroep 
De voorgestelde maatregelen zijn onderverdeeld naar maatregelen op: 
• Individueel niveau. 
• Teamniveau. 
• Organisatieniveau. 

Individu 
1. Relatie tussen restaurant en activiteitencommissie verbeteren door een 

vertegenwoordiger van het restaurant in de activiteitencommissie. Uitproberen! 
2. Gewenst gedrag: elkaar op een positieve manier aanspreken, positief reageren op 

negatief gedrag. Duidelijk zijn naar collega’s, wanneer en hoe geef je informatie, 
check je of het over is gekomen, duidelijk zeggen of je het wel of niet doet. 
(Demonstreren tijdens de themaweek.) 

Teams 
1. Vast overleg met teams en leidinggevenden, eenmaal per maand met een paar 

vertegenwoordigers per team. (Duidelijk, afspraken bondig maken en checken of 
het wordt uitgevoerd.) Taak van dit overleg: het moet inhoudelijk over het werk 
gaan, wat staat er op de rol, uitwisseling, ideeën aandragen, probleemoplossend 
zijn en kwaliteit verbeterend. De afgevaardigde doorspreekt het en communiceert 
het naar het team. 

2. Service Level Agreements (SLA) afspreken (standaard vaststellen en hoe regelen 
als je wil afwijken). Draaiboek maken voor nieuwe activiteiten en in onderling 
overleg, zo als bij conflicterende activiteiten. 

3. Snuffelstages: één persoon loopt dagje mee met een andere dienst op vrijwillige 
basis. Wel actief promoten ook door leidinggevenden. 
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4. Receptie bevorderen als centraal punt. Voor: de agendaplanning, overleggen met 
betrokkenen als er een dubbele afspraak gemaakt moet worden over de ruimte. 
De SLA moeten centraal opgeslagen worden. De draaiboeken centraal opslaan. 
De flyers van activiteiten en andere informatie voor de informatiezuil.  

5. Leidinggevenden en directie geven complimenten, spreken medewerkers aan op 
niet goed functioneren. En geven ‘ongestoorde tijd’ aan een afspraak met een 
medewerker. 

Organisatie 
1. Themaweek met een centraal thema ‘feedback geven’ (voor personeel en 

bewoners), maak daarbij gewenst gedrag meetbaar en beloon het. 
2. Service Level Agreements (SLA ) vaststellen en in de organisatie communiceren. 
3. Informatiezuil in het Atrium met alle activiteiten.  
• Actueel houden (receptie is beheerder). 
• Vrolijk, opvallend, leuk om even te gaan kijken. 
• Glasplaat ervoor. 
•  In de buurt van de brievenbussen. 
4. Chillen met collega’s in de bar (eenmaal per maand uitproberen, met 

consumptiebonnen, live muziek, karaoke, et cetera is eerste activiteit van de 
personeelsvereniging). 

5. Ervaringen Hindoestanengroep; dagopvang met nieuwe regels 
Het personeel van de dagopvang voor Hindoestaanse ouderen DASTA bij Humanitas 
Bergweg in Rotterdam heeft in het kader van het project ‘Slimmer Werken’ zelf 
nieuwe ideeën aangedragen om veranderingen op de werkvloer door te voeren. Zo 
werd bereikt dat zij nieuwe werkafspraken hebben gemaakt, nieuwe gedragsregels 
voor cliënten hebben opgesteld en een PR-campagne opzetten om nieuwe 
vrijwilligers te vinden. 
 
Bij innovatie en/of slimmer werken wordt vaak al snel gekeken naar beleidsmakers 
en management. Bij het project ‘Slimmer werken’ is gekozen voor een andere 
aanpak. Werken van onderop. In dit project wordt de kennis van mensen op de 
werkvloer benut. Dit project is een initiatief van CNV Publieke Zaak en het 
ministerie van VWS. Samen met de medewerkers willen zij de innovatie in de zorg 
bevorderen. 
 
Bij Humanitas Bergweg is bij de DASTA gekozen voor de insteek: ‘Hoe kunnen wij 
bij de DASTA prettiger werken’. DASTA, dit betekent overigens levensgeschiedenis, 
verzorgt dagopvang voor Hindoestaanse ouderen. De cliënten krijgen activiteiten 
aangeboden, er wordt indien mogelijk met en anders voor ze gekookt en ze krijgen de 
noodzakelijke verzorging. De medewerkers merkten steeds meer dat zij last kregen in 
de uitoefening van hun beroep door de opstelling en het gedrag van de cliënten. De 
cliënten, allemaal van Hindoestaanse afkomst, namen vanuit hun positie als oudere 
(een cultuuraspect waarbij de oudere familieleden altijd het hoogst op de sociale 
ladder staan) tegenover de ook van Hindoestaanse afkomst jongere medewerkers  
een aanmatigende houding aan. Medewerksters werden tegen elkaar uitgespeeld, 
roddel en achterklap vierden hoogtij. Hierdoor ontstonden er spanningen in de 
samenwerking tussen de medewerkers onderling.  
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Ook de doelstelling van de DASTA, namelijk dagbesteding, kwam steeds meer in het 
gedrang. De cliënten hadden het gevoel een dagje uit te zijn en wilden vooral 
verzorgd worden. Inzet en hulp van cliënten bij bijvoorbeeld een activiteit als 
gezamenlijk koken werd steeds minder. Hierdoor nam de verveling toe en hadden ze 
nog meer tijd om ‘praatjes’ te maken. Het werken werd voor de medewerkers steeds 
minder aangenaam en ook minder leuk. 
In vier bijeenkomsten is met de medewerkers gewerkt aan het inventariseren van de 
problemen en het werken aan concrete verbetervoorstellen. 
Wat onmiddellijk opviel was de betrokkenheid en de gedrevenheid van de 
medewerkers om van de DASTA een succes te maken. Belangrijk was dus om te 
constateren dat ze allemaal aan hetzelfde doel werken. Hoe zorgen wij ervoor dat wij 
weer prettig bij de DASTA kunnen werken. Op de eerste bijeenkomst hebben wij via 
een spel en een brainstorm de knelpunten geïnventariseerd. Daaruit werden drie 
belangrijke vragen geformuleerd: 
1. Welk gedrag accepteren wij van de cliënten? 
2. Hoe willen wij met elkaar samenwerken? 
3. Hoe vinden wij meer vrijwilligers? 
 
Op de twee daarop volgende bijeenkomsten hebben wij daarvoor verbetermogelijk-
heden bedacht en nieuwe afspraken gemaakt.  
 
Op de vierde bijeenkomst hebben wij onderzocht wat wij zelf aan deze afspraken 
kunnen doen, wat wij van het team verwachten en wat de organisatie hierin kan 
betekenen. Hieruit zijn nieuwe gedragsregels opgesteld voor de cliënten. Aan de 
huidige cliënten zullen deze vanaf 1 januari worden uitgelegd en gevraagd zich 
daaraan ook te committeren. Aan nieuwe cliënten zal bij de intake de gedragsregels 
worden voorgelegd. Er zijn nieuwe werkafspraken gemaakt, waarbij als belangrijkste 
geldt dat voortaan aan de start van de dag gezamenlijk wordt bekeken wat ze met 
welke cliënten die dag willen gaan doen. Een lijn trekken als medewerkers en elkaar 
niet tegenover cliënten afvallen, direct feedback geven aan elkaar en aan cliënten als 
men zich niet aan de afspraken houdt. Aan het eind van de dag nemen ze tijd om met 
elkaar de ups en downs te bespreken. Ook voor de werving van nieuwe vrijwilligers 
zijn creatieve oplossingen bedacht. 
 
Wat maakte dit project nou zo leuk? De betrokkenheid van de DASTA medewerkers. 
Dat door deze bijeenkomsten de medewerkers merkten dat ze eigenlijk allemaal aan 
hetzelfde doel werkten en zo dichter bij elkaar kwamen. Een voorbeeld van succes 
was dat een van de medewerksters op een bijeenkomst zei: ‘ik vond het zo fijn dat je 
voor me opkwam tegenover mevrouw X’. Hiervoor was haar grootste klacht dat zij 
het gevoel had er helemaal alleen voor te staan. De deelnemers waren ontzettend 
spontaan, maar ook eerlijk naar elkaar. Hierdoor ontstond er een sfeer van openheid 
waaruit eigenlijk vanzelf gewerkt werd aan prettiger met elkaar werken.  
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Wat heeft het project nou concreet opgeleverd in het kader van het project ‘slimmer 
werken’. Door de cliënten van dagopvang te stimuleren meer aan activiteiten deel te 
nemen worden twee doelen bereikt. De bezoekers hebben afleiding en zijn hierdoor 
minder gefocust op elkaar of op het personeel. Hierdoor zal de (werk)sfeer 
verbeteren! Door het doen van dagelijkse klusjes en activiteiten krijgen de cliënten 
niet alleen bewegingsstimulatie, maar ook structuur en betrokkenheid.  
‘Slimmer werken’ is ook beter samenwerken. Je bespreekt de problemen met elkaar, 
bedenkt samen een aanpak en daarmee ga je aan de slag. Specifiek het culturele 
aspect willen wij nog benoemen, Hindoestaanse opvang door Hindoestaanse 
medewerkers. De medewerkers hebben zich versterkt in hun professionele rol en zijn 
hierdoor beter in staat om de culturele aspecten het hoofd te bieden. 
 
 
 
 
 
BMC-SANT 
Leusden, 10 januari 2006  
mevrouw ir. Dorine van der Drift 
mevrouw drs. Patricia Can 
drs. Anton van Asch 
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Annex: Communicatie bij Humanitas Bergweg 
 
Humanitas Bergweg ondersteunt het project ‘Slimmer werken in de ouderenzorg’.  
Dit project is een initiatief van CNV Publieke Zaak en het ministerie van VWS. 
Samen met de medewerkers willen we innovatie in de zorg bevorderen.  
Bij innovatie en/of slimmer werken wordt vaak al snel gekeken naar beleidsmakers en 
management. Immers, zij bepalen in grote mate op welke wijze de organisatie wordt 
ingericht. Bijzonder in deze aanpak is dat gewerkt wordt van onderop. 
 
Werkvloer aan zet  
In dít project wordt de kennis van mensen op de werkplek benut. Juist in zorg en welzijn 
hebben mensen op de werkvloer, de handen aan het bed, kennis over welke logistieke, 
administratieve of organisatorische veranderingen kunnen leiden tot betere zorg en minder 
kosten. Centraal hierbij staat vanuit het werknemersperspectief de vraag: “Hoe kan ik als 
professional de beste zorg/dienst verlenen aan de cliënt?” 
Humanitas Bergweg wil aan dit project deelnemen met de teams die in het Atrium hun 
werkplek hebben over het onderwerp: “Hoe kunnen we de samenhang tussen de teams in 
het Atrium versterken?”  
 
De aanpak 
Een groep van medewerkers gaat samen aan de slag. Ze bekijken wat de ervaringen zijn in 
het Atrium en welke concrete verbeteringen mogelijk zijn. Voor CNV doen we zo ervaringen 
op met deze manier van werken. En voor Humanitas Bergweg en specifiek de medewerkers 
in het Atrium levert het project concrete verbetervoorstellen op.  
In vier bijeenkomsten ontwikkelen we praktische voorbeelden. De bijeenkomsten staan 
onder leiding van een ervaren begeleider van een onafhankelijk bureau (BMC uit Leusden). 
Wil Scheidema is als vakbondsconsulent betrokken bij de coördinatie. 
 
De bijeenkomsten: 
1e bijeenkomst (tijdsbesteding 3 uur): uitwisselen van ervaringen en bepalen met welke 
onderwerp we verder aan de slag willen gaan. 
2e bijeenkomst (tijdsbesteding 2 uur): bespreken van oorzaken van knelpunten en eerste 
inventarisatie van verbetermogelijkheden. 
3e bijeenkomst (tijdsbesteding 2 uur): bepalen van oplossingen gericht op versterking van de 
samenhang met onderscheid tussen korte en lange termijn aanpak en de invalshoeken: 
individu, team en organisatie. 
4e bijeenkomst (tijdsbesteding 2 uur): uitwerken en vastleggen van de voorstellen. 
 
Tussendoor kan er gevraagd worden punten te bespreken met collega’s of teamleider. 
 
Praktische informatie 
De eerste bijeenkomst vindt plaats op 28 november van 13.00-16.00 in een vergaderruimte 
aan de Bergweg. De data voor de overige bijeenkomsten worden in overleg vastgesteld, 
tijdens de eerste bijeenkomst. 
 
Heb je ideeën over het versterken van de samenhang binnen het Atrium? Dan wil ik je 
vragen deel te nemen aan dit project. De tijdsbesteding valt onder werktijd. Het is de 
bedoeling dat er vanuit elk team rond het Atrium iemand deelneemt. Het totaal aantal 
deelnemers aan dit project is maximaal 12.  
 
Cor van Oort – directeur 
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Bijlage  2  
‘ Slimmer werken in de zorg’ - Van 
Neynselgroep 
 
‘SLIMMER WERKEN IN DE ZORG’ 
Hoe kunnen wij in de toekomst kwaliteit van zorg blijven bieden met meer ouderen 
en minder jongeren? 
 
PROJECT VAN CNV PUBLIEKE ZAAK UITGEVOERD DOOR CNV JONGEREN 
 
LOCATIE: 
VAN NEYNSELGROEP ’S-HERTOGENBOSCH LOCATIE OOSTERHOF 
 
Inleiding: 
CNV Publieke Zaak wil netwerken opzetten met als doel innovatie in de zorg en 
daarmee de arbeidsproductiviteit te bevorderen.  CNV jongeren heeft vier 
bijeenkomsten georganiseerd bij de van Neynselgroep in ’s-Hertogenbosch, locatie 
Oosterhof. De deelnemers aan de verbetergroepen waren voornamelijk werkzaam 
op de werkvloer. De groep bestond uit: 
Ziekenverzorgenden, zorgcoördinator, activiteitenbegeleider, P&O adviseur, en een 
verpleegkundige. Ondanks herhaaldelijke uitnodigingen aan het management bleek 
het niet mogelijk iemand uit het management deel te laten nemen aan de 
verbetergroepen. 
 
Methodiek: 
CNV Jongeren heeft gekozen om aan de slag te gaan met verbetergroepen. Dit is 
een methode om problemen op te lossen. De betekenis van een verbetergroep is 
met een groep aan de hand van een probleemdefinitie creatief werken aan 
oplossingen. Er zijn drie sessies van de verbetergroep. In de eerste sessie worden 
de probleemdefiniëring en de voorlopige oorzaken bepaald, in de tweede sessie 
wordt de hoofdoorzaak vastgesteld en worden oplossingen gegenereerd. In de 
laatste sessie wordt de beste oplossing gekozen en deze wordt uitgewerkt aan de 
hand van voor- en nadelen. Vanuit CNV Jongeren waren tijdens deze sessies steeds 
twee procesbegeleiders aanwezig. 
Het resultaat van de verbetergroepen is dat er een oplossing komt voor het 
vastgestelde probleem: door ervaringsdeskundigen uit de verbetergroep 
aangedragen waardoor er kwaliteit en draagvlak voor de uitvoering van de beste 
oplossing is. Daarnaast zijn de effecten en de randvoorwaarden voor de beste 
oplossing bekend aangezien de oplossing uitgewerkt is in voor- en nadelen. Verder 
levert de methode veel informatie voor het beleid op. Alle informatie wordt 
uitgewerkt. Niets gaat verloren. Bij de uitvoering van de beste oplossing zijn de 
deelnemers gemotiveerd om mee te werken aangezien deze oplossing door hen 
bedacht is. 
Bij het formuleren van het probleem wordt uitgegaan van een gemeten probleem 
dat ingebracht is door cliënten, medewerkers, management, directie en/of andere 
betrokkenen bij de organisatie.  
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De probleemeigenaren zijn jongeren en volwassenen die het probleem herkennen, 
het probleem vanuit diverse invalshoeken benaderen, er baat bij hebben dat er een 
oplossing komt voor het probleem, zij nemen vrijwillig deel aan de verbetergroep en 
worden in de verbetergroep gewaardeerd als ervaringsdeskundigen. 
Het probleemverhaal wordt vertaald naar een probleemdefinitie waarbij de 
probleemstelling op de volgende manier geformuleerd wordt: 

- concreet, kernachtig, zo kort mogelijk 
- eenvoudig taalgebruik, werkwoorden, tegenwoordige tijd 
- prikkelend maar niet veroordelend 

Bij de Oosterhof was de gekozen probleemstelling: 
Gebrekkige interne communicatie staat optimale zorg in de weg (omdat…) 
Als hoofdoorzaak gaven de deelnemers van de verbetergroep aan: 
Er te weinig contactmomenten tussen de medewerkers zijn 
De opdrachtgever voor een verbetergroep is bij de Oosterhof de directeur. Zij geeft 
beleidskaders aan voor de oplossing en garandeert de uitvoering van de beste 
oplossing. 
 
De vastgestelde beleidskaders bij de Oosterhof waren: 

• de oplossing moet passen binnen de visie van de van Neynselgroep 
• de oplossing moet kostenneutraal zijn 
• de oplossing moet uitgevoerd worden door het management en de 

medewerkers 
• de oplossing wordt als pilot op een afdeling ingevoerd en bij succes 

geïmplementeerd op andere afdelingen 
• de oplossing wordt gepresenteerd tijdens het managementoverleg en de 

oplossing wordt geëvalueerd 
 
De bijeenkomsten: 
Kennismakingsbijeenkomst : 29 november 2005: kennismaking en uitleg 
In deze eerste bijeenkomst maakten de deelnemers van de verbetergroep uitgebreid 
kennis met elkaar. Daarnaast vertelde de procesbegeleider over het doel van de 
bijeenkomsten en de manier van werken tijdens de verbetersessies (uitwerking zie 
bijlage 1). Ook werden de verwachtingen van de deelnemers geïnventariseerd. 
Vervolgens hebben we een inventarisatie van de problemen op de werkvloer 
gemaakt aan de hand van de volgende vraag: ‘Hoe kan ik als professional de beste 
zorg/dienst verlenen aan de cliënt?’ (op welke manier kan ik slimmer, beter en/of 
goedkoper handelen?) 
De begrippen professional, beste zorg/dienst en cliënt werden nader uitgewerkt 
zodat iedereen hetzelfde beeld bij deze woorden had. 
Tot slot hebben wij gezamenlijk een voorlopig hoofdprobleem vastgesteld en werd 
iedereen uitgenodigd voor de eerste verbetergroepsessie van dinsdag 6 december.  
In eerste instantie keken de deelnemers van de verbetergroep nog een beetje de kat 
uit de boom.  Het merendeel kende elkaar van gezicht maar verder niet. Toen de 
problemen op de werkvloer ter sprake kwamen, was het ijs gebroken en mengde 
iedereen zich veelvuldig in de discussie. Er was gelijk sprake van een groepsproces 
waarbij veel herkenning was en de deelnemers waren blij dat hun stem gehoord 
werd. 
 
Eerste verbetergroepsessie: 6 december 2005 
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De twee procesbegeleiders van CNV Jongeren en de deelnemers van het netwerk 
zijn uitgegaan van de volgende probleemdefinitie: 
Gebrekkige interne communicatie staat optimale zorg in de weg. 
De begrippen interne communicatie en optimale zorg werden nader uitgewerkt. 
Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met het visgraatdiagram. Dit is een handig 
instrument om oorzaken meteen in een cluster te zetten en het geeft visueel direct 
aan waar de meeste oorzaken van het probleem gevonden kunnen worden. Tijdens 
de eerste bijeenkomst bleek dat er behoorlijk wat tijd ingeruimd moest worden om 
over de problemen op de werkvloer te praten. De meeste deelnemers uit de 
verbetergroep moesten hun hart luchten. Tijdens de bijeenkomst hebben we hier 
ruimte voor ingeruimd maar hebben voorkomen dat we in een negatieve spiraal 
terechtkwamen. Tijdens de eerste bijeenkomst vonden de deelnemers het erg fijn 
om andere collega’s te ontmoeten en met hen over hun verpleeghuis, de Oosterhof 
te praten. Het bleek voor de deelnemers prettig om samen met het probleem aan de 
slag te gaan bekeken vanuit verschillende invalshoeken (bijvoorbeeld vanuit het 
perspectief van een verzorgende maar ook vanuit een activiteitenbegeleider etc.)  
Voor de uitwerking van de eerste verbetergroepsessie verwijs ik naar bijlage 2. 
 
Tweede verbetergroepsessie 13 december 2005 
Allereerst presenteerden de procesbegeleiders de oorzaakdefinitie en verhelderden 
de begrippen. Vervolgens gingen wij deze sessie aan de slag met het bedenken van 
zoveel mogelijk oplossingen voor het probleem via de brainstormmethode. 
Hoofdoorzaak: 
Gebrekkige interne communicatie staat optimale zorg in de weg omdat 
Er te weinig contactmomenten tussen de medewerkers zijn 
Contactmomenten: ’s ochtends overdracht/werkoverleg, evaluatie, ook ’s middags 
overdracht, teamoverleg, lunchpauzes, informeel, (management…) 
Medewerkers: iedereen die in dienst is van de Oosterhof, collega’s, iedereen op de 
werkvloer, paramedische dienst, directie, Oosterhof/VNG, 
In bijlage 3 wordt de uitwerking van de derde verbetergroepsessie gegeven. 
 
Derde verbetergroepsessie 20 december 2005 
In eerste instantie hebben de twee procesbegeleiders van CNV Jongeren voor deze 
sessie een uitgebreid gesprek gehad met de directeur Marjan van Rooijen en de 
P&O adviseur Jeroen. Het doel van dit gesprek was om hen goed op de hoogte te 
houden van de voortgang van het project, de beleidskaders vast te stellen en samen 
de gratis oplossingen te verzamelen. Gewapend met deze informatie gingen wij aan 
de slag met de laatste bijeenkomst. 
Allereerst presenteerden wij de clusters van oplossingen en de beleidskaders. 
Vervolgens legden wij de ‘songfestivalmethode’ uit en koos iedere deelnemer 
zijn/haar beste drie oplossingen. Gezamenlijk stelden wij de beste oplossing vast en 
werden de voor- en nadelen van deze oplossing uitgewerkt.  
Vervolgens maakten wij afspraken over de uitvoering van de oplossingen, wie welke 
taken op zich zou nemen en maakten wij een evaluatie-afspraak in mei 2006. 
Tot slot hebben wij een uitgebreide mondelinge evaluatie gedaan (de vierde en 
laatste bijeenkomst is uitgewerkt in bijlage 4). 
 
Conclusies/aanbevelingen: 
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Het opzetten van innovatienetwerken in de zorg blijkt een goede manier te zijn te 
komen tot beleidsmatige adviezen maar zeker ook tot kleine praktische oplossingen 
voor het werk van alledag. Een goed voorbeeld hiervan zijn de gratis oplossingen die 
aangedragen zijn door de verbetergroep van de Oosterhof en die goedgekeurd zijn 
door de directie namelijk: 

• Cursussen beter verdelen over het hele jaar, niet alleen aan het einde van 
jaar 

• Intranet voor iedereen toegankelijk 
• Personeel in sollicitatiecommissie bij collega’s en managers 
• Meldpunt voor tekort en overschot aan personeel bijvoorbeeld bij de 

waarneming 
• Alle dossiers komen in de computer 
• Van scholing gebruik maken om interne communicatie te verbeteren  
• OR zal af en toe op het werkoverleg aanwezig zijn (contactpersoon regelt dit) 
• Inbrengen van agendapunten 
• Bij het teamoverleg wordt een begin- en eindtijd afgesproken 

 
Naast de gratis oplossingen werd aan de hand van de songfestivalmethode de beste 
oplossing gekozen die binnen de beleidskaders (vastgesteld door de directie) past. 
Deze oplossing moet gezocht worden in de roosterplanning. De voordelen van een 
goed rooster zijn de volgende: 

• door een goed rooster komt er betere zorg 
• door een goed rooster is er meer tijd voor communicatie met familie etc 

(betere communicatie met familie etc.) 
• door een goed rooster is er meer stabiliteit, een gelijk aantal mensen 
• door een goed rooster kan er meer tijd ingeruimd worden om te evalueren 

en wordt er beter geëvalueerd 
• door een goed rooster zijn er meer contactmomenten met elkaar (meer 

overlap) 
• door een goed rooster weten de bewoners wie er werkt 
• door een goed rooster is meer overleg mogelijk 
• door een goed rooster kunnen gemakkelijker uren opgenomen worden 
• door een goed rooster ontstaat er een ruimere planning: ziekte beter 

oplossen 
• door een goed rooster hebben de medewerkers meer energie omdat er een 

betere spreiding is 
• door een goed rooster wordt er efficiënter gewerkt en is er meer 

betrokkenheid (fulltimers) 
• door een goed rooster worden parttimers in staat gesteld om hele dagen te 

werken 
• door een goed rooster zien de bewoners een gezicht en dit ervaren zij als 

voordelig 
• door een goed rooster hebben de medewerkers meer regelmaat in hun vrije 

tijd 
• door een goed rooster kunnen meer andere taken uitgevoerd worden 
• door een goed rooster is de kinderopvang beter geregeld voor de parttimer 

die hele dagen werkt dan voor de parttimer die in gebroken diensten werkt 
• door een goed rooster is er meer continuïteit bij parttimers die de hele dag 

werken 
• door een goed rooster kunnen de medewerkers gemakkelijker plannen 

28/52 



SLIMMER WERKEN: EINDRAPPORT VAN DRIE PILOTNETWERKEN  
  

• door een goed rooster kan het werk anders verdeeld worden 
• door een goed rooster kunnen werkbesprekingen georganiseerd worden 

door meer fulltimers 
 
Samengevat kunnen we het volgende constateren wat betreft de roosterplanning: 

• meer evenwicht komen tussen het aantal full- en parttimers (de basis zijn 
fulltimers met daaromheen parttimers en mukkers) 

• minder strak plannen en tijd inruimen voor een gedegen overdracht 
• parttimers werken meer hele dagen (in plaats van gebroken diensten) 
• er komt een rooster voor twee maanden 
• er komen extra uren tijdens spitsdrukte 

 
 
Tijdens de verbetergroep kwam steeds als oplossing naar voren dat er meer 
personeel bij moet komen. Aangezien de oplossing kostenneutraal moest zijn, bleek 
dit geen optie.  
Bij de oplossing die nu gekozen is (roosterplanning), heeft de verbetergroep de 
nadelen kunnen wegwerken. Een knelpunt bleef echter bestaan namelijk de extra 
kosten voor ORT/weekenden en langere diensten. Door een goed rooster kan dit 
verbeterd worden maar niet geheel opgelost worden. 
 
Voordat een innovatienetwerk opgebouwd wordt, is het van belang dat er aan de 
volgende randvoorwaarden wordt voldaan: 
Bij het formuleren van het probleem wordt uitgegaan van een gemeten probleem 
dat ingebracht is door cliënten, medewerkers, management, directie en/of andere 
betrokkenen bij de organisatie. Om dit te realiseren, is het zinvol om een quickscan 
uit te voeren. Hier moet voldoende tijd voor ingeruimd worden. 
Het is belangrijk om voldoende voorbereidingstijd in te ruimen voor een goede 
kennismaking bij de instelling. 
Om dit project op een goede manier te verbreden en te implementeren, is het van 
belang dat er een goede train de trainers cursus ontwikkeld wordt waarbij 
bijvoorbeeld CNV adviseurs opgeleid worden tot procesbegeleiders. Zij kunnen 
verder aan de slag met het opzetten van netwerken binnen de zorg waarbij zij 
gebruik maken van de verbetermethodiek. 
Tot slot: 
Zowel de deelnemers van het netwerk als de procesbegeleiders van CNV Jongeren 
hebben de bijeenkomsten als zeer positief ervaren. Het was soms lastig om een 
goede balans te vinden tussen de deelnemers hun problemen laten vertellen en 
samen op zoek te gaan naar geschikte oplossingen. Uiteindelijk zijn wij tevreden 
over het resultaat en hopen dat deze sessies een goed begin vormen om vol goede 
moed aan de slag te gaan met de oplossingen die naar voren zijn gekomen. CNV 
Jongeren is klaar om verder aan de slag te gaan met het opzetten van innovatieve 
netwerken. 
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Annex1 bij Netwerk Van Neijnselgroep : Afsprakenposter 
 
 
 

Afspraken voor het groepsproces: 
 

• Iedereen is gelijkwaardig 
 
• Wees optimistisch 

 
• Fouten maken mag 

 
• ‘van elkaar leren’ is goed 

 
• Oordeel niet te snel 

 
• Respecteer elkaars mening 

 
• Discussieer niet, maar 

beargumenteer 
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Annex 2 bij Netwerk Van Neijnselgroep 
 
Uitwerking 6 december 2005 – sessie 1 
 
Gekozen probleemstelling: 
 
Gebrekkige interne communicatie staat optimale zorg in de weg. 
 
 
Begrippendefinitie 
Interne communicatie: 
 

• Alle disciplines na hetzelfde niveau 
• 2 richtingen + inhoud, verantwoordelijkheid zender en ontvanger 
• Nakomen van afspraken van communicatie 
• Van elkaar weten wat je zegt/ luisteren 
• Multidisciplinair/ samenwerking 
• Open communicatie met cliënten 

 
Optimale zorg: 
 

• Zorg bieden op maat aan bewoner 
• Professioneel/ aandacht voor bewoner 
• Lichamelijk/ geestelijk welbevinden 
• Als professional plezier in je werk 
• Haalbaar 
• Uitgaand van vraag 
• Tijd voor bewoner 

 
 
Oorzaken van het probleem onderverdeeld in clusters 
 
Cluster communicatie: 

• Dossiers worden niet gelezen 
• Bovenstaande kost veel tijd, uitzoeken 
• Dossiers worden niet opgeschreven 
• Onduidelijk; wat is de afspraak? 
• Te weinig verantwoordelijkheid voor communicatie 
• Afspraken slaan nergens op 
• Niet goed luisteren 
•  Andere taal, men spreekt elkaars taal niet 
• Weinig tijd voor bewoners 
• Team niet betrokken bij besluiten 
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Organisatie/ cultuur: 
• Lange lijnen van communicatie of aanpak alles moet altijd via- via de ARTS 
• Mensen zijn niet bereikbaar 
• Werknemers zijn op meerdere locaties bezig 
• Niet weten wanneer iemand in huis is 
• Geen tijd voor connecties 
• Afspraken buiten de afdeling worden niet nagekomen 
• Afspraken worden overruled 
• Werkvloer niet betrokken bij afspraken 
• Tweesporenbeleid, tegenovergestelde uitvoering 
• Eilanden/ afdelingen 
• Teveel uitzend-/tijdelijke krachten (minder betrokken) 
• Teveel specialismen (werknemers) 
• Eigen toko’s (werknemers) 
• Disciplinaire kenniscentra zijn fysiek apart 
• Kenniscentrum uit Oosterhof 
• Geleefd door e- mail (drukte) 
• Aan eigen tafel zitten tijdens eten 
• Slechte verdeling van taken/functie. Door drukte meerdere functies 
• Gebrek aan steun door drukte 
• Te weinig functies aanbod 
• Werkdruk is voor jongeren nog hoger 
• Gebrek aan wij- cultuur 
• Jongeren zijn minder betrokken 
• Geen tijd of plek voor Ziekte-, familie- en intakegesprekken 
• Geen tijd om naar buiten te gaan 
• Geen tijd om te roken 
• Ouderen nemen te veel verantwoording/communicatie naar zich toe 
• Gebrek aan positivisme/klaagcultuur 
• Afdelingsmanager heeft te grote afstand (verschilt per afdeling) 
 

Beleid: 
• Meer doen met minder tijd 
• Te grote teams/afdelingen 
• Langs elkaar heen werken door wisselende diensten 
• Te veel specialismen/eigen toko’s 
• P&O communiceert te laat (in verband met teruggave bijdrage vakbond) 
• Kenniscentrum apart ingericht (communicatie moeilijk) 
• Teammedewerkers niet bij sollicitatie 
• Geen PV/ feestcomité meer (cabaret) 
• Visie dagen ↔ gewone trainingen (alles geregeld) niks 
• Cursusdrukte aan het einde van het jaar 
• Beleid wordt opgelegd 
• Veranderingsmoeheid 
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Facilitair/ techniek: 
• Aan iedereen apart doorvertellen 
• ? logboek slecht gelezen (vaak) 
• TO wordt verschoven 
• Meer fct. Die niet aan het bed staan 
• Wordt niet gehoord (niet vernieuwingsgericht) 
• Rookplek is buiten 
• Gebrek aan vrijwilligers/vrijwilligersbeleid 
• Gebrek aan respect 
• Zorg en kantoor is niet afgestemd op elkaar 
• Ergernis kost tijd, schiet niet op 
•  

Interne communicatie: 
• Verschillen van mening 
• Een informatieblad voor personeel 
• Als medewerker geen toegang tot intranet 
• Ruimtegebrek 
• Computers delen met 2 personen 
• Geen koffiekamer 
• Te weinig draadloze telefoons 
• Dossiers zijn niet digitaal 
• Personeel is niet geschoold in digitaal werken 
• Collega’s geven geen feedback aan elkaar 
• Wel; in goede volgorde 
• Communiceren stoort anderen door ruimtegebrek 
• Veranderingen van het afgelopen jaar zijn niet goed gecommuniceerd 
• Vertrouwen is weg 
• Feedback geven is moeilijk 
• Moeilijk om werk en privé te combineren, vergen heelveel flexibiliteit 
• Afdelingshoofden blijven kort 
• Gevoel niet gewaardeerd te worden (slecht voor motivatie) 
• Goede ervaringen worden niet uitgewisseld door afdelingen 
• Heel veel parttime, halve diensten 
• Geen moment op de dag dat werkbespreking mogelijk maakt (10 minuten) 
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Annex 3 bij Netwerk Van Neijnsel Groep 
 
verbetergroep 13 december 2005 – sessie 2 
 
 
Oplossingen 
 

- Elke week vaste dag/tijd, 2 uur werkoverleg. 
- Overleg altijd. 
- Ruimte voor koffiedrinken per afdeling. 
- Einde dienst evaluatie: 10 minuten met directe collega. 
- Voldoende personeel om over te dragen 

• betere overlap tussen diensten ½ uur 
• meer personeel 8-9 ochtendverzorging 
• 2-3 overblijvers 

- Vaste agenda in werkoverleg. 
- Vast moment om de 14 dagen of 1x per maand met afdelingsmanager en 

team, aangevuld met paramedische diensten. 
- Werkgroepen: medewerkers opdrachte/themá uitwerken 
- Roosterplanning:  minder deeltijders 

meer fulltimers 
minder strak plannen: minder wegvallen: eerder 
beginnen 

- goede voorzitter: training voor Teamoverleg. 
- Agenda (Jeroen). 
- Inbrengen van agendapunten. 
- Medewerker zit Teamoverleg voor. 
- Teambuilding met collega’s, survival met directie. 
- Goede notulen vergadering. 
- Duidelijk structuur: inhoud/geen discussie/agenda/overlegmoment. 
- Klankbordgroep voor MT bestaand uit medewerkers met smoel. 
- Leerlingen extra medewerkers gepland. 
- Stagiaires extra medewerkers gepland. 
-  Bereikbaarheid:   • Achtervang persoon inspringen bij overdracht  

 • BHW 
• Contactmomenten 

- Van scholing gebruik maken. 
- Dienst van het huis. 
- Weer tijd voor bewoners/dossiers/lijst intikken. 
- Computers aan het bed. 
- Alle dossiers in de computer. 
- Vast uitzendkrachten inzetten. 
- Flexpool. 
- Extra medewerkers per dag om achterstand bij te werken/ communicatie. 
- Iedereen bekend maken met computers/telefoons. 
- Meer mobiele telefoons met buitenlijn. 
- Leerlingen overplannen,tijd voor vergaderingen. 
- Schema bij elke afdeling wanneer anderen, zoals pastoor, tandarts, 

fysiotherapeut in huis zijn. 
- Weer woongroepbegeleider als functie voor bewoners de hele dag aanwezig. 
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- Directie, management 1x per maand een dag meedraaien. 
- Afdelingshoofd moet elke week meewerken op de afdeling. 
- Afdelingshoofden en roco’s moeten bijspringen op de drukke afdelingen. 
- Meldpunt voor tekort en overschot van personeel. Bijvoorbeeld bij 

waarneming. 
- Elke woensdag spreekuur bij directie/management. 
- Interne stages om op andere afdelingen te werken. 
- Personeelslift erbij, kost nu te veel tijd. 
- Laagbouw i.p.v. hoogbouw 
- Per 3 maanden bijeenkomst personeel; Oosterhof en kenniscentrum. 

Informeel of op thema. 
- Gastvrouwen en beddenopmaak, dienst om personeel te ontlasten, kost 

minder 
- Personeel loopt dagje mee met afdelingsmanagers 
- In schema zetten wat de taken  zijn van de afdelingsmanager en wat hij doet. 
- Eenmaal per jaar functioneringsgesprekken op vaste maand in het jaar. 
- Dagelijks ½ uur inloopspreekuur bij afdelingshoofd. 
- Arts moet minimaal een jaar blijven, dit afspreken met de opleiding. 
- Werkafspraken op schrift 
- In werkoverleg aandacht aan: wat is voor eigen verantwoordelijkheid. 
- Ja cultuur. Je mag alleen ja zeggen. 
- Feedbackcultuur. Hele dag feedback geven. 
- Informele bijeenkomsten, alleen plannen in overleg met mensen van 

werkvloer. 
- Fulltimers aannemen, bij voorkeur jongeren. 
- Aanschaf materiaal, vanuit een afdeling, manager overleggen met afdeling. 
- Roulatiesysteem na 2 jaar ander team of andere afdeling. 
- Nieuwjaarreceptie in diensttijd. 
- Ook jongere medewerker de interessante, leuke taken geven. 
- Extern taken laten rouleren, niet 10 jaar bij dezelfde persoon. 
- Functie ruilen met afdelingen voor b.v. een week. 
- Afdelingsbudget voor uitstapjes en activiteiten  10.000 euro voor bewoners en 

personeel, feestcommissie beslist. 
- Teamoverleg begin en eindtijd afbakenen. 
- Agendapunten vooraf inbrengen. 
- Personeelscommissie: • uitjes organiseren 

 • sportdagen organiseren 
- Cabaretgroep van personeelsleden met koud buffet. 
- Teambuilding voor afdeling, gesprekken en doe-dingen 
- Andere afdeling springt in zodat iedereen mee kan. 
- Speel-o-theek, bibliotheek voor iedereen. Nu alleen voor activiteiten 

begeleiding. 
- Cursussen beter verdelen over het hele jaar, niet alleen aan het einde van 

het jaar. 
- Overkoepelende werkgroep die ervaringen uitwisselen. 
- Ergo moet per afdeling betrekken bij aanschaf van nieuwe materialen. Eerst 

op verschillende afdelingen testen. Verschilt per afdeling. 
- Pluimenspel. Lot met daarop naam persoon trekken en die persoon  

3 pluimen geven. 
- Directie op afdeling beleid uitleggen en maakt afspraken over evaluatie. 

Goede voorbeelden op papier. 
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- Werkgroep op afdeling brengt problemen rondom bed in kaart en bedenkt 
oplossing. 

- Goedkoop personeel voor aanvullen inkoop, materiaal, kasten etc. . 
- Blijk waardering voor mensen die feestdagen werken (chocoladeletter etc.) 
- Gebakje voor het personeel. 
- Intranet voor iedereen toegankelijk. 
- Marktplaats voor vragen etc. op intranet. 
- Medewerkers schuiven af en toe aan bij andere teamoverleg. 
- Ideeënbus. 
- Aparte kamer op afdeling voor intake- en familiegesprekken. 
- Zorgcoördinator krijgt eigen ruimte. 
- Afdelingsmanager op de dienstlijst zette, zodat men weet wanneer hij/zij 

werkt. 
- Afdelingsmanager en roco’s ook op de vakantielijst. Invullen volgens 

dezelfde afspraken als de rest. 
- Drie kleine teams op de afdeling. 
- Personeel in sollicitatiecommissie bij collega’s en managers. 
- Vrijwilligersbeleid, werven en begeleiden. 
- Pr-beleid om Oosterhof te profileren in de kranten. 
- Gezamenlijke kerstversiering door personeel. 
- Na werktijd borrelen in bruin café. 
- Met de OR afspraken maken over roosterwijzigingen. 
- In contract afspreken over werktijden. 
- Procedure afspraken over wijzigingen in roosters. 
- OR af en toe op werkoverleg aanwezig. 
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Annex 4 Netwerk van Neijnsel Groep: sessie 3 
 
DINSDAG 20 DECEMBER 2005  
 
Voor de derde verbetergroepsessie hebben de procesbegeleiders een 
gesprek gevoerd met Marian van Rooijen en Jeroen om de beleids-kaders en 
de gratis oplossingen vast te stellen. 
 
BELEIDSKADERS: 

• Oplossing moet passen binnen de visie van de van Neynselgroep 
• Oplossing moet kostenneutraal zijn 
• Oplossing wordt uitgevoerd door medewerkers en manager 
• Oplossing wordt als pilot op een afdeling ingevoerd en bij succes 

geïmplementeerd op andere afdelingen 
• (Oplossing wordt gepresenteerd tijdens het managementoverleg en de 

oplossing wordt geëvalueerd) 
 
GRATIS OPLOSSINGEN: 

• Cursussen beter verdelen over het hele jaar, niet alleen aan het einde 
van het jaar 

• Intranet voor iedereen toegankelijk 
• Personeel in sollicitatiecommissie bij collega’s en managers 
• Meldpunt voor tekort en overschot aan personeel bijvoorbeeld bij de 

waarneming 
• Alle dossiers komen in de computer 
• Van scholing gebruik maken om interne communicatie te verbeteren -

> dit gebeurt niet op elke afdeling bijv. receptie en AB is 
onderverdeeld bij andere teams 

• OR zal af en toe op werkoverleg aanwezig zijn (Tilly is hiervoor 
verantwoordelijk) 

• Inbrengen van agendapunten 
• Bij het teamoverleg wordt een begin- en eindtijd afgebakend 
• (Een afdeling is in drie units verdeeld als experiment) 

 
OPLOSSINGEN: 

• Roosterplanning       9 punten 
• Woonbegeleider hele dag aanwezig    8 punten 
• Afdelingshoofd en zoco springen in op drukke  

afdelingen        6 punten 
• Teambuilding (collega’s/directie)    5 punten 
• Meer fulltimers aannemen (bij voorkeur jongeren)  5 punten  
• Functie ruilen met afd. bijv. voor een week   5 punten 
• Leerlingen worden als extra medewerkers gepland 5 punten 
• Andere afdeling springt in     5 punten 
• Meer mobiele telefoons      5 punten 
• Elke woensdag spreekuur bij directie/management 5 punten 
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• Van functie ruilen       5 punten 
• In schema zetten wat de taken van afd.manager zijn 3 punten 
• Overkoepelende werkgroep die ervaring uitwisselen 3 punten 
• Werkgroepen: medewerkers thema’s laten uitwerken 3 punten 
• Procedure-afspraken in wijzigingen roosters  3 punten 
• Aparte kamer voor intake- en familiegesprekken  3 punten 
• Stagiaires als extra medewerkers gepland   3 punten 
• Directie op de afdeling legt beleid uit en maakt afsprakenevaluatie 

     2 punten 
• Zoco krijgt eigen ruimte      1 punt 
• Gastvrouwen en beddenopmaak op verzorging te  

ontlasten        1 punt 
• Feedbackcultuur: hele dag elkaar feedback geven  1 punt 
• Flexpool        1 punt 
• Instellen personeelscommissie     1 punt 
• Uitjes organiseren       1 punt 
• Dagelijks half uur inloopspreekuur bij afd.hoofd  1 punt 

 
De beste oplossing moet gezocht worden in de rooster- 
planning         9 punten 
Uitwerking in voor- en nadelen 
 
Voordelen Nadelen 
- Betere zorg door goed rooster - Extra kosten door ORT/ 

weekenden 
- Betere communicatie met familie etc. - Extra kosten door langere  

diensten 
- Stabiliteit, gelijk aantal mensen - Parttimers werken hele 

dagen maar hebben ook veel 
vrij 

- Beter evalueren - minder continuïteit part-
timers die hele dag werken 

- Meer contact met elkaar - op spitsuren te weinig 
mensen 

- Bewoners weten wie er werkt - houdt geen rekening met  
zorgbehoefte 

- Meer overleg mogelijk - lange termijn moeilijk  
  inschatten van verande- 

 ringen; weinig flexibel 
- Gemakkelijker uren opnemen  
- Ruimere planning: ziekte beter oplossen 
- Meer energie door betere verspreiding - vervanging wordt moeilijk  

bij meer fulltimers 
- Efficiënter werken, meer betrokken- - lastig vervanging fulltimers 
heid fulltimers  bij langdurig ziek zijn 
- Parttimers kunnen de hele dag werken 
- Als voordeel voor de bewoners (1 gezicht) 
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- Meer regelmaat in vrije tijd 
- Door betere planning meer andere 
taken kunnen uitvoeren 
 
- Kinderopvang is beter geregeld bij  
parttimer die hele dag werkt 
- Continuïteit bij parttimers die hele  
dagen werken 
- Gemakkelijker plannen  
- Werk anders verdelen 
- Werkbesprekingen organiseren door  
meer fulltimers 
 
Gezamenlijk hebben wij de nadelen kunnen wegwerken. Er bleef een 
knelpunt over en dat was: de extra kosten door ORT/weekenden en langere 
diensten. Door een goed rooster kan dit verbeterd worden maar niet geheel 
opgelost worden. 
 
Wegwerken van nadelen: 

• Goede mix van fulltimers en parttimers 
• 3 hele diensten in de ochtend en 2 hele diensten in de avond  

(8 uur) 
• Het rooster wordt gebouwd rondom de fulltimers (aangevuld met 

parttimers of hele dagen laten werken zodat er ook overlap plaats 
vindt) 

• Parttimers werken hele dagen maar hebben ook vele dagen vrij; er 
moet voor een betere verspreiding gezorgd worden 

• Minder continuïteit door parttimers hele dagen te laten werken; wel 
meer betrokkenheid op de afdeling 

• Op spitsuren zijn er te weinig mensen -> door ruimere planning is er 
een betere voorbereiding en kan er efficiënter gewerkt worden 

• Het houdt geen rekening met de zorgbehoefte van de bewoners op 
lange termijn -> weinig flexibel; er kan gewerkt worden met een 
basisbezetting en een flexibele bezetting (werkpool) 

• Vervanging moeilijker bij fulltimers (vervanging gemakkelijker  
’s middags) 

• Lastige vervanging bij langdurige ziekte (andere balans tussen 
fulltimers en parttimers) 

 
ROOSTERPLANNING: 

• Minder deeltijders 
• Meer fulltimers 
• Minder strak plannen, minder wegvallen, eerder beginnen 
• Zelfde aantal mensen/uren 
• Meer fulltimers dan nu 
• Parttimers werken meer hele dagen 
• Rooster voor twee maanden 
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• Basis fulltimers met daaromheen de parttimers en de mukkers 
• Extra uren bij spitsdrukte 

 
 
 
 
Vervolg: 

• Jacqueline, Dennis en Tilly presenteren tijdens het management-
overleg de oplossing en bespreken dit tevens met de centrale 
roosterplanner 

• In mei 2006 is er een evaluatiebijeenkomst. Deze wordt door Tilly 
georganiseerd. Hierbij wordt mevrouw van Rooijen ook uitgenodigd. 

 
EVALUATIE: 

• Erna (zoco): is twee bijeenkomsten aanwezig geweest en vond het een 
goede opzet. ‘Wat kunnen we er samen aan doen? We moeten het de 
kans geven’ 

• Jacqueline (AB’er): leuke, afgebakende manier en fijn om te zien hoe 
het er in huis aan toe gaat. Wat speelt er allemaal? Wel een beetje 
vreemd om te zien dat er zoveel shit naar boven komt tijdens de 
‘oorzakenbijeenkomst’. 

• Karin (ziekenverzorgende): twee keer aanwezig geweest. Na de 
‘oorzakenbijeenkomst’ ging zij enigszins depressief naar huis maar de 
oplossingenbijeenkomst was weer helemaal geweldig. Jammer dat wij 
maar met een oplossing aan de slag gaan. De directie had meer gratis 
oplossingen kunnen toezeggen (de directie heeft echter niet het 
initiatief tot deze verbetergroep genomen). 

• Dennis (verpleegkundige): vond het heel interessant, zag veel dezelfde 
problemen binnen de instelling en hoopt op een goede oplossing. De 
methodiek was bij hem enigszins bekend door zijn opleiding. 

• Tilly (ziekenverzorgende): heel fijn, leuke groep, zelf uitgezocht (zag er 
erg tegenop maar het is heel goed gegaan) hele opbouwende en 
spelenderwijze methodiek. 

• Maria (ziekenverzorgende): de methode kan ik meenemen in mijn 
werk, optimistisch zijn, structuur van problemen, oorzaken en 
oplossingen is goed toepasbaar. Ben benieuwd naar wat er gaat 
gebeuren. 

• Ria (ziekenverzorgende): heel goed om te doen. Methodiek spreekt 
aan, kennismaking met andere collega’s is goed. 

• Lena (ziekenverzorgende): tijd nuttig besteed, goede manier gewerkt. 
‘Wij hebben eigenlijk het werk van het management gedaan, we 
hebben meer capaciteiten dan het management denkt -> ik wil best 
een stukje van hun salaris’. De basis moet goed zijn voor 
medewerkers en bewoners en dit is in eerste instantie een taak van de 
managers. 

 
 

40/52 



SLIMMER WERKEN: EINDRAPPORT VAN DRIE PILOTNETWERKEN  
  

 
 
 
 
 

• Jeroen (P&O adviseur): leuke en inspirerende bijeenkomsten. Goede 
kennismaking met de Oosterhof. Veel betrokkenheid en goede ideeën. 

• Mary (ziekenverzorgende): heeft drie bijeenkomsten bijgewoond (niet 
bij de oplossingen). Zij vond het heel nuttig en is blij dat het nu 
overkomt bij de directie. De manier waarop het personeel denkt, komt 
nu terecht bij de directrice. Normaal is de afstand te groot en zou zij 
niet snel naar haar toestappen. 
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Bijlage  3  
Innovatie bij Sevagram - Heerlen 
Achtergrond en aanpak 
Sevagram heeft de afgelopen twee jaar onder het motto ‘luisteren’ gewerkt aan 
innovatie en kwaliteit. Groepen medewerkers hebben 37 innovatieprojecten 
uitgevoerd. Daarin zijn concrete voorstellen ontwikkeld en in praktijk gebracht.  
Belangrijk element in deze aanpak is ‘het leren van elkaars ervaringen’. 
Deze 37 projecten zijn na de zomer van 2005 tijdens een kwaliteitsmarkt 
gepresenteerd. Hierbij gaat het om het verwoorden, het beschrijven en het toelichten 
van de eigen projectervaringen. Uit de 31 projecten is door een jury van vijf personen 
een selectie gemaakt van de tien meest opmerkelijke projecten. Tenslotte is door een 
andere jury (ook bestaande uit vijf personen) een top 3 samengesteld van meest 
innovatieve projecten op basis van de beschikbare schriftelijke informatie. 
De projectteams konden kiezen om de werkzaamheden helemaal zelfstandig te doen 
of daarbij ondersteuning in te schakelen. 

Wat viel op? 
De gekozen aanpak heeft geleid tot een grote diversiteit aan vernieuwingen en 
verbeteringen: van kleinschalig tot ingrijpend. Enkele voorbeelden: 
• Met goed servies eten, waardoor kwaliteit van dienstverlening toeneemt en het 

eten prettiger is. 
• Samen eten in plaats van op je eigen kamer eten. 
• Meerdere maten gebruiken bij incontinentiemateriaal (in plaats van de vijf 

standaardmaten, nu twaalf verschillende maten), waardoor een besparing van 
30% tot 50% op materiaalgebruik. 

• Lidmaatschap van ‘interne’ verenigingen (je hoort ergens bij). 
• Uitoverleg - overleg in kleinere groepen waardoor er meer betrokkenheid ontstaat 

en de sfeer verbetert. 
 
In het begin is er weerstand in de organisatie bij deze aanpak van onderop. Later is 
dit omgebogen naar betrokkenheid van iedereen mede door de goede perspectieven 
die naar voren kwamen. 
 
Er zijn grote verschillen tussen de verschillende locaties van Sevagram ten aanzien 
van de manier van communiceren. Een bijzonder aandachtspunt is de communicatie 
met vrijwilligers. 
 
Gebleken is dat de organisatie innovatiever is gaan werken doordat de medewerkers 
meer de ruimte krijgen om het eigen werk te regelen. 
 
 
 
 
 
BMC  Anton van Asch 
Leusden, 9 januari 2006 
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Annex 1 bij Sevagram: voorbeelden incontinentie/ rendez-
vous/en unit-overleg 
 
 

Beschrijving kwaliteitsproject 2004-2005 
(def.)       

NR. 23 
Afdeling/dienst: Reinaud Valkenheim      Datum: juli 2005 
 
Contactpersoon: Marleen Potocnik     Bereikbaar: 043-6017421 
 
1. Wat is de titel van het project? 
Voor iedere bewoner een goed incontinentieproduct 
 
2. Hoe is de keuze van het project tot stand gekomen? 
Medewerkers hebben het idee dat niet alle bewoners beschikken over het juiste 
incontinentiesysteem omdat bewoners regelmatig hun kleding bevuilen. Bewoners klagen dan 
ook over het incontinentiemateriaal. De klachten zijn besproken in het werkoverleg van de 
afdeling en zo is dit project ontstaan. 
 
3. Wat is de aanleiding van het project? (Beschrijf de huidige situatie/de knelpunten) 
De aanleiding van dit project was dat bewoners (en familie) mopperen als de kleding weer eens 
bevuild was. Bewoners gaven aan dat zij er moeite mee hebben met natte bovenkleding of een 
nat bed. Daarnaast waren er klachten over het comfort van de inco: zat te los, te strak of zat in 
totaliteit niet lekker. Bewoners werden in hun activiteiten geremd omdat men bang is dat er 
lekkages optreden. Men is bang dat lekkages tot geuroverlast zou kunnen leiden. 
 
Natte kleding c.q. bed zorgt dat de verzorgende extra verschoningen moeten doen; extra 
handelingen die voor zowel de verzorgende als voor de bewoner belastend zijn. De meeste 
bewoners zijn voor de transfer afhankelijk van een tillift. Het omkleden van bewoners is erg 
arbeidsintensief. Daarnaast lopen de kosten van het wassen van de bovenkleding behoorlijk op. 
Men was van mening dat de bewoner positieve aandacht nodig heeft: men wil liever met een 
bewoner gaan wandelen dan alle tijd besteden aan het aan –en omkleden van bewoners. 
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4. Wat willen jullie met het project concreet bereiken? (beschrijf concreet de wenselijke 
situatie/de te behalen resultaten) 
De bewoners moeten zich prettig en zeker voelen. Het incontinentiemateriaal moet voldoen aan 
de eisen van de bewoner maar ook aan de type incontinentie en passen binnen het gestelde 
budget. Het moet dus maatwerk zijn en geen eenheids worst. De bewoner moet zich niet 
beperkt voelen in zijn bewegingsvrijheid. 
 
Bijkomstige gevolgen zijn: 

 Werkdrukvermindering: minder vaak aandoen van schone kleding waardoor ruimte 
ontstaat voor andere activiteiten 

 Voorkomen van verkeerd gebruik materiaal en beperken van onnodige verschoningen 
resulteren in een goede beheersing van het budget 

 Kostenbesparing: verminderen van te wassen kleding 
 
5. Beschrijf de opzet van het kwaliteitsplan  

(a. De verschillende stappen (voorbereiding, uitvoering, hoe de resultaten te meten, evaluatie) incl. tijdsplanning b. wie worden bij het project betrokken       c. 

hoe en wie wordt geïnformeerd d. wat zijn de benodigde middelen e. wat zijn de kosten en hoe verloopt de financiering) 
In de werkbespreking kwam aan de orde dat er een aantal klachten waren. Om een goed inzicht 
in de klachten te hebben, hebben gesprekken plaatsgevonden met de bewoners (en waar nodig 
met de familie van de bewoners). De ontevredenheid kon duidelijk omschreven worden waarna 
de ideaalsituatie benoemd kon worden. 
 
De betrokkenheid bij dit project is groot, namelijk: 

 Bewoners en evt. familie 
 Zorgteam en teamleiding 
 Leverancier van het incontinentie materiaal 
 Huismeester en magazijn 
 zorgmanager 

 
De contactverzorgende informeren bij de bewoners hoe e.e.a. verloopt. Deze signalen worden in 
het unitoverleg besproken. Daar waar nodig wordt in overleg met de leverancier de bestelling 
aangepast.  
 
De kosten van dit project worden begrensd door het beschikbare budget. Concreet is gesteld dat 
binnen het reguliere budget de aanpassingen mogen plaatsvinden. Aan het totale project mogen 
géén extra kosten verbonden worden. 
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6. Beschrijf de uitvoering het kwaliteitsproject.  
(a. Hoe zijn de verschillende stappen  (voorbereiding, uitvoering, meten resultaten, evaluatie) verlopen, incl. tijdspad;  b. wie zijn er 

 bij het project betrokken geweest  c. hoe en wie is er geïnformeerd  d. wat zijn de kosten en hoe verloopt de  financiering) 
Er hebben gesprekken plaatsgevonden met de bewoners (en/of familie van de bewoners). 
Allereerst zijn de klachten, aan –en opmerkingen verder in kaart gebracht. Deze aan –en 
opmerkingen zijn geclusterd en besproken in het afdelingsoverleg. In het afdelings- c.q. unit 
overleg zijn oplossingen aangedragen om de problemen op te lossen en te voorkomen. 
 
De bewoners zijn individueel geïnformeerd en er is een datum afgesproken wanneer de 
veranderingen doorgevoerd gingen worden. De wijzigingen zijn op een vastgestelde tijd 
ingevoerd en gedurende een week mochten er geen veranderingen doorgevoerd worden. 
 
Na de week heeft wederom een gesprek plaatsgevonden met de bewoners (en/of evt. familie). 
Er is geïnformeerd hoe de veranderingen verlopen zijn of de bewoner tevreden is. Naast het 
optreden van lekkages is ook gevraagd naar de tevredenheid. Om lekkages te voorkomen 
moest in een aantal gevallen vaker verschoond worden, soms is gekozen voor een zwaarder 
incontinentiesysteem waardoor minder vaak verschoond wordt.  
Tevens is in het dossier gekeken of en wanneer er nog lekkages optraden. (Indien nodig heeft er 
nog een aanpassing plaatsgevonden). Ook de waskosten van de bovenkleding is bekeken: heeft 
de verandering geleid tot een vermindering van de kosten? Het effect op de waskosten was er 
wel maar wordt in een ander project nog verder uitgediept. 
 
In het unit overleg is ook gekeken naar de werkbelasting van de verzorging. Het streven was te 
komen tot een evenwicht tussen tevredenheid bewoners en belasting medewerkers.  
De teamleiding is gedurende dit proces voortdurend geïnformeerd. Waar nodig is toelichting 
gegeven.  
De zorgmanager heeft het budget nauwlettend gevolgd omdat de opdracht was veranderingen 
aan te brengen zonder dat dit extra kosten met zich mee zou brengen. 
 
7. Hoe worden de resultaten van het project ‘vastgehouden’?  Geef de stappen aan. 
Het project wordt regelmatig geëvalueerd in de unitoverleggen. Het onderwerp is dan een 
agendapunt. Eventuele klachten van bewoners worden besproken evenals veranderingen in de 
werkzaamheden van de medewerkers. Daarnaast is een indicator de waskosten. 
De contactverzorgende vraagt regelmatig aan de bewoner hoe de tevredenheid is. 
8. Wat heeft het project concreet opgeleverd? 
Het project heeft een aantal effecten opgeleverd namelijk: 

 Meer tevreden bewoners (en familie) waardoor klachten beperkt zijn 
 Minder bevuilde bovenkleding 
 Meer bewegingsvrijheid voor bewoners: men is minder bang voor lekkages 
 Er is een balans gevonden tussen werkbelasting en aantal verschoningen 
 Een bijkomend effect: de kosten verbruik incontinentiemateriaal is drastisch omlaag 

verminderd  
 Het team bespreekt regelmatig het (in)continentie probleem. Problemen worden eerder 

besproken en aangepakt. Het team zit op één lijn van werken: zowel voor de medewerker 
als voor de bewoner van groot belang. 
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9. Hoe is het werken aan dit verbeterproject ervaren door betrokkenen (zowel 
medewerkers als bewoners en/of familieleden)?  
Bij de start van het project is veel communicatie nodig geweest. Per unit is een contactpersoon 
aangesteld om de communicatie goed te kunnen stroomlijnen. De contactpersoon is 
aansprakelijk gesteld voor de uitvoer van het beleid. Dat hield in dat er geen wijzigingen 
doorgevoerd mochten worden zonder toestemming van de contactpersoon. Met name in het 
begin was dit moeilijk omdat men gewend was alles op stel en sprong te regelen. 
Bewoners hebben het project als prettig ervaren omdat het voor hen de meeste verbeteringen 
heeft opgeleverd. Er blijven een aantal restricties namelijk het budget, afspraken binnen 
Sevagram. 
De teamleiding is trots dat het resultaat zo goed is en men de bereidheid telkens heeft naar 
elkaar te luisteren. 
 
10. Overige opmerkingen 
Het is een project dat voor de bewoners en familie veel heeft opgeleverd. Voor het team is het 
prettig te werken nu er zo goed als geen knelpunten meer zijn. Er wordt alleen nog maar besteld 
wat echt nodig is. Het heeft ook een stuk bewustwording teweeg gebracht. We hebben niet 
bezuinigd: iedere bewoner krijgt wat die nodig heeft. Het positieve financiële aspect is een extra 
bijkomstigheid. We hebben er niet op gerekend, het was niet ons uitgangspunt. 
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Beschrijving kwaliteitsproject 2004-2005 (def.)       
NR. 26 
Afdeling/dienst: Afdeling Reinaud, Valkenheim    Datum: september 2004 
 
Contactpersoon: Anny Ramaekers      Bereikbaar: 043-6017420 

 
1. Wat is de titel van het project? 
 
Rendez-vous. (onder onsje) 
 
2. Hoe is de keuze van het project tot stand gekomen? 
Door goed te luisteren naar bewoners. 
Vrouwelijke bewoners gaven aan wel eens dieper over thema’s te willen praten. Over zaken 
die hen bezig houden/belangrijk zijn. 
Het betreft een groepje dames die “midden” in het leven staan. 
Tijdens het overleg kwam dit steeds naar voren. We hebben toen als teamleiding gezegd hier 
iets aan te willen doen. Aangezien er een SPW-er op de afdeling werkt die dit graag zou 
willen begeleiden, kwamen we snel tot afspraken. De gespreksthema’s brengen de bewoners 
zelf in. Hier maakt men dan samen een keuze uit. 
 
3. Wat is de aanleiding van het project? (Beschrijf de huidige situatie/de knelpunten) 
Bewoners gaven regelmatig aan over specifieke onderwerpen te willen praten, echter het 
ontbrak de medewerkers eenvoudigweg aan mogelijkheden en tijd. De medewerkers worden 
volledig in beslag genomen door andere (direct cliëntgerichte) werkzaamheden. 
Er was derhalve weinig tijd voor een gespreksgroep. Er moet ook een vertrouwensband zijn 
wil men tot de bron gaan. Tevens is het van belang dat het geen wisselende groep is. Het zijn 
(in verstandelijk opzicht) vooral de betere dames, met een bij elkaar passend 
intelligentieniveau. 

 
4. Wat willen jullie met het project concreet bereiken? (beschrijf concreet de wenselijke 
situatie/de te behalen resultaten) 
 
Bewoners bespreken allerlei onderwerpen over zaken die hen zoal bezighouden. 
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5. Beschrijf de opzet van het kwaliteitsplan  
(a. De verschillende stappen (voorbereiding, uitvoering, hoe de resultaten te meten, evaluatie) incl. tijdsplanning b. wie worden bij het project betrokken c. 

hoe en wie wordt geïnformeerd d. wat zijn de benodigde middelen e. wat zijn de kosten en hoe verloopt de financiering) 

 
• Projectgroepje starten, dat bestaat uit activiteitenbegeleider, teamlid en teamleider. Dit 

groepje bekijkt welke bewoners hiervoor in aanmerking komen. 
• Omdat dit een speciale groep is moet het aan voorwaarden voldoen. Aanschaf van 

middelen zoals servies te gebruiken tijdens deze bijeenkomsten. Servies dat alleen 
gebruikt gaat worden tijdens deze bijeenkomst. Uitnodigend, chique servies.  

• Planning maken van welke bewoners we uitnodigen, niet meer dan 5 per groep. Kijken wie 
in de groep past. Rekening houden met intelligentie/beginnende dementie. 

• Een nis wordt ingericht en branddeuren gaan dicht. Altijd dezelfde dag en tijd. 
• Afspraak maken wanneer er gestart wordt met de bijeenkomsten . 
• Eerste bijeenkomst met twee begeleiders, daarna eentje. Deze begeleider is altijd 

dezelfde i.v.m. privacy en vertrouwen. 
• Na elke bijeenkomst evalueren of het naar wens is geweest. 
• Er wordt uitgebreid koffie/thee gedronken. Kosten zijn dan ook voor extra’s zoals 

chocolade, speciale koffie/thee, koekjes. Kosten worden betaald van het activiteitengeld. 
 

Beschrijving kwaliteitsproject (vervolg) 
 
6. Beschrijf de uitvoering van het kwaliteitsproject.  
(a. Hoe zijn de verschillende stappen  (voorbereiding, uitvoering, meten resultaten, evaluatie) verlopen, incl. tijdspad;  b. wie zijn er bij het project 

betrokken geweest  c. hoe en wie is er geïnformeerd  d. wat zijn de kosten en hoe verloopt de  financiering) 

Alle stappen zijn goed verlopen. Een ziekenverzorgende die tevens SPW diploma heeft is de 
gespreksleider. Zij werkt ook op de afdeling en heeft een goede band met de bewoners. Zij 
weet goed wanneer ze zaken moet overdragen en inbrengen in een basisteam. Elke week op 
dezelfde dag en hetzelfde tijdstip komen de bewoners, meestal 4, bij elkaar in een ruimte die 
niet helemaal ideaal is. Het zou fijner zijn als we een gezellige ruimte hadden waarin men 
ongestoord zou zijn. Er wordt verteld onder het genot van een lekkere kop koffie/thee met iets 
erbij. 
De gesprekken zijn het ene moment indringend en de andere keer weer luchtiger. De 
gespreksleider zorgt ervoor dat iedereen aan het woord komt. De bewoners zijn heel positief 
en vinden het dan ook heel jammer als er een bijeenkomst uitvalt. Dit gebeurd als de 
gespreksleider vrij is of als er een calamiteit is.( Met calamiteit bedoel ik meestal dat er zieken 
zijn en de afdeling alle hulp nodig heeft in de directe verzorging). 
Toen de gespreksleider voor langere tijd ziek is geweest heeft de AB-er het Rendez-vous 
overgenomen. 
7. Hoe worden de resultaten van het project ‘vastgehouden’? Geef de stappen aan. 
Elke keer aan het einde van het uur is er een evaluatie. Deze zijn altijd positief. Natuurlijk zijn 
de mensen de ene keer enthousiaster dan de ander. 
We hebben afgesproken dat er geen verslaglegging wordt gedaan. Dit omdat het vaker om 
heel vertouwde zaken gaat. Soms is het nodig dat het basisteam wel op de hoogte moet 
worden gebracht, maar dan wordt er eerst toestemming gevraagd aan de bewoner. 
Bij elke bijeenkomst wordt gevraagd of iemand een onderwerp heeft voor de volgende keer. 
Ook wordt dan herhaald wanneer de volgende keer is. 
Het Rendez-vous zit standaard in de activiteitenplanning. 
Er komen geen knelpunten m.b.t. de afdeling ter sprake. 

48/52 



SLIMMER WERKEN: EINDRAPPORT VAN DRIE PILOTNETWERKEN  
  

8. Wat heeft het project concreet opgeleverd? 
Meer kwaliteit van leven voor de bewoner doordat het onderwerp dat besproken wordt 
belangrijk is voor de deelnemers. Het is een groep die echt naar elkaar luistert. De regie ligt 
bij de groep zelf. Er is een medewerker bij aanwezig die voldoende tijd heeft en voldoende 
kennis van de groep. 
 
9. Hoe is het werken aan dit verbeterproject ervaren door betrokkenen (zowel 
medewerkers als bewoners en/of familieleden)?  
Een gezellig en waardevol uurtje “onder ons”, waarbij zaken aan de orde komen waarvoor we 
normaal geen tijd hebben. 
Doordat het zo geslaagd is blijkt het wel moeilijk om het af te zeggen. indien dat toch gebeurd, 
zijn de bewoners dan toch wel teleurgesteld. bewoners vertellen dit dan ook en vragen of er 
geen andere mogelijkheid is. je hoort ze ook aan andere medebewoners vertellen hoe 
kostbaar ze dat moment vinden. 
De medewerker die dit project begeleidt heeft is korte tijd uitgevallen maar gaat het nu weer 
overnemen. zij voelt dit ook als positieve energie en is erg blij dit weer te kunnen doen. 
 
10. Overige opmerkingen 
Er is vraag naar een tweede groep. Deze gaat starten vanaf 6 september. Het leuke is dat dit 
een mannengroep wordt. Zij hebben hier zelf om gevraagd. 
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Beschrijving kwaliteitsproject 2004-2005 (def.)       
NR. 27 
Afdeling/dienst: Reinaud somatiek Valkenheim    Datum: april 2005 
 
Contactpersoon: Anny Ramaekers     Bereikbaar: 043-6017420 

 
1. Wat is de titel van het project? 
 
Unitoverleg. 
 
2. Hoe is de keuze van het project tot stand gekomen? 
Er was behoefte aan een specifiek unitoverleg. De afdeling is namelijk opgebouwd uit 3 units. 
 
3. Wat is de aanleiding van het project? (Beschrijf de huidige situatie / de knelpunten) 
• Bij het maandelijkse teamoverleg kwamen vaak problemen niet aan de orde of te weinig 

aan de orde 
• Was er te weinig tijd voor discussie of er was een discussie die enkel een unit betrof. 
• Ook was er een sterke behoefte om de bewoners te bespreken 
• Of om over knelpunten te praten en te komen tot een gezamenlijke aanpak. 
• Het bespreekbaar maken van je eigen handelen 
• Discussie over de zorgvisie 
• Leerlingen bespreken 
• Zaken die ons bezighielden bespreken en delen met elkaar.  
Door dit alles ondervonden de bewoners hinder en/of hadden ze het gevoel onvoldoende 
gehoord te worden. 
Het unitoverleg vervangt niet het teamoverleg, dagelijks overleg is noodzakelijk en individueel.
In het unitoverleg komen enkel unitgebonden zaken ter sprake. In een teamoverleg afdelings- 
en stichtingsgebonden zaken. 
Het teamoverleg is 10 keer per jaar en het unitoverleg 12 keer per jaar. Het unitoverleg is 
echter “onbetaalbaar”, ( om in reclametaal te spreken ). 
 
4. Wat willen jullie met het project concreet bereiken? (beschrijf concreet de wenselijke situatie/de 
te behalen resultaten) 
• Doel is een goede bewonerszorg en tevreden medewerkers, door: 
- Betere communicatie met elkaar 
- Betere kwaliteit van zorg die we leveren 
- Meer begrip voor elkaar en de bewoner 
- Betere afstemming van zorg 
• Praktische problemen bespreekbaar maken, aan de hand van praktijkvoorbeelden van die 
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“specifieke unit”. 
5. Beschrijf de opzet van het kwaliteitsplan  

(a. De verschillende stappen (voorbereiding, uitvoering, hoe de resultaten te meten, evaluatie) incl. tijdsplanning b. wie worden bij het project betrokken c. 

hoe en wie wordt geïnformeerd d. wat zijn de benodigde middelen e. wat zijn de kosten en hoe verloopt de financiering) 
• Voorbereiding: duidelijk op papier zetten wat er besproken gaat worden, dit is standaard 
• Datum een maand van te voren plannen voor elk overleg en in werkklapper noteren, zodat 

eenieder op de hoogte is. 
• Unitoverleg gaat onder alle omstandigheden door, echter niet bij een grote calamiteit. Een 

grote calamiteit is b.v. een onverwachte brandoefening, een overlijden van bewoner enz ) 
Teamleider bepaalt dan wat te doen Tijdstip overleg altijd van 11 uur tot 12 uur, in de 
multiruimte. 

• Een van de medewerkers notuleert(notuleren bij toerbeurt). 
• Ieder unitlid krijgt de notulen, tevens alle verpleegkundigen. Ook komt er een exemplaar in 

de unitklapper die bij de verpleegpost staat. 
 

 
Beschrijving kwaliteitsproject (vervolg) 

 
6. Beschrijf de uitvoering het kwaliteitsproject.  
(a. Hoe zijn de verschillende stappen  (voorbereiding, uitvoering, meten resultaten, evaluatie) verlopen, incl. tijdspad;  b. wie zijn er bij het project 

betrokken geweest  c. hoe en wie is er geïnformeerd  d. wat zijn de kosten en hoe verloopt de  financiering) 
• Een keer in de maand gaan de unitleden die aanwezig willen zijn samen met de 

teamleider in gesprek. Dit gebeurt van 11 tot 12 uur in de multifunctionele ruimte. Tijdens 
dit uur zorgen andere teamleden voor de unit. Dit gebeurt ook omgekeerd. Iedereen, die 
vrij is, komt vrijwillig en krijgt de tijd niet terug. 

• Er is altijd een terugkerende agenda. Besproken worden; - vorige notulen 
                                                                                            - communicatie 
                                                                                            - bewonersbespreking 
                                                                                            - protocollen 
                                                                                            - leerlingen bespreking 
                                                                                            - rondvraag 
                                                                                            - afsluiting 

• Een van de leden notuleert. De teamleiding controleert de notulen en zorgt ervoor dat elk 
unitlid een kopie krijgt. Tevens krijgen alle verpleegkundigen een kopie. En een komt er in 
de unitklapper. 

• De groep spreekt zelf weer het volgende overleg af en noteert dit in de werkklapper.  
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7. Hoe worden de resultaten van het project ‘vastgehouden’?  Geef de stappen aan. 
Plannen van vergadering, plannen van personeel ( voldoende) en evalueren of het 
zinvol is. Dit doe ik in de vergadering en door geregeld aan de bewoner en familie te 
vragen of ze tevreden zijn over de afspraken die we samen over zorg en dagbesteding 
gemaakt hebben. 
 
• De groep is zo enthousiast met de resultaten zodat er vanaf het begin geen enkel overleg 

niet is door gegaan. We zijn gestart in december 2003 
• Vaak komen collega’s in hun vrije tijd terug. 
• Zonder een negatieve opmerking zorgt de ene groep voor de andere groep bewoners 

tijdens het overleg. 
 
8. Wat heeft het project concreet opgeleverd? 
 
• Een betere kwaliteit van zorg voor onze bewoners. 
• Meer voldoening bij de medewerkers. 
• Openheid in de groep en een verbeterde communicatie. 
• Een gestructureerde leerlingenbegeleiding. 
• Betere afstemming tussen zorgminuten en zorg die verleend moet worden. 
 
9. Hoe is het werken aan dit verbeterproject ervaren door betrokkenen (zowel 
medewerkers als bewoners en/of familieleden)?  
 
• Medewerkers zijn heel tevreden, maar het kan nog altijd beter. 
• Bewoners zijn meer tevreden. 
 
10. Overige opmerkingen 
 
Voel als teamleider dat dit een goed actiepunt is geweest en krijg hier dan ook energie van 
terug die ik weer volop in nieuwe dingen kan steken. Daarbij blijft het werk uitdagend en zeker 
niet saai !. 
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