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VOORWOORD 

‘Van Harnas naar Zomerjurk’ (VHNZ) staat metaforisch voor het streven om de zorg voor ouderen  te 

ontdoen van dominante, geharnaste werkprocedures, en meer lucht en ruimte te bieden voor het eigen 

initiatief, de talenten en passie van medewerkers. VHNZ beoogde een transitie, een verschuiving, waarbij 

niet alleen de kwaliteit van de arbeid en werkprocessen verbeteren, maar ook de kwaliteit van zorg. 

Eigenlijk wordt verondersteld dat de kwaliteit van werk en zorg nauw samenhangen. Gabrielle Davits, oud 

bestuurder van de Van Neynselgroep en Rico Monasso van het CAOP, kennis- en dienstencentrum op het 

gebied van arbeidszaken in het publieke domein, hebben met betrokkenen van de deelnemende 

instellingen en de coaches, het gedachtegoed VHNZ ontwikkeld.  

Vier instellingen in de ouderenzorg namen deel aan ‘Van Harnas naar Zomerjurk’ in de periode van 2009 -

2010. Dit waren LuCifer in Wijchen, Hilverzorg in Hilversum, Zorggroep Groningen in Groningen en de Van 

Neynselgroep in Den Bosch. In een eerdere, vooral kwantitatieve, evaluatie, concludeerde TNO dat er 

nauwelijks effecten van de interventie op de kwantitatieve doelstellingen waren vast te stellen (verlaging 

ziekteverzuim, personeelsverloop, verhoging arbeidsproductiviteit, medewerkerssatisfactie en 

cliëntsatisfactie). Deelnemende betrokkenen gaven echter aan wel veranderingen te ervaren als gevolg 

van VHNZ. TNO adviseerde om op een later tijdstip een aanvullende (kwalitatieve) evaluatie uit te voeren 

om de ervaren veranderingen (en betekenis voor verschillende partijen) in kaart te brengen en vast te 

stellen of (ervaren) veranderingen zich in de praktijk bestendigen. 

In het voorliggende onderzoeksrapport wordt verslag gedaan van een vervolgevaluatie in drie instellingen 

op vier locaties, te weten St. Carolus binnen Hilverzorg, Maartenshof bij Zorggroep Groningen en De Taling 

en De Citadel van de Van Neynselgroep. De studie is uitgevoerd door het VUmc, afdeling Metamedica, 

door een multidisciplinair onderzoeksteam met kennis over arbeids- en organisatiepsychologie en 

zorgethiek. De evaluatiestudie startte in december 2011 en is afgerond in november 2012. In de evaluatie 

staan de (leer)ervaringen van medewerkers, managers, bewoners en familie, en de dialoog tussen 

verschillende partijen daarover centraal.  

Het doel van de evaluatie was tweeledig. Ten eerste wilden wij vaststellen welke transities VHNZ teweeg 

heeft gebracht in de praktijk volgens betrokkenen, en in welke mate de formele doelstellingen van VHNZ 

zijn gerealiseerd. Ten tweede beoogde de evaluatie meer inzicht te geven in de werkzame bestanddelen 

van de Zomerjurkaanpak, en welke randvoorwaarden (middelen, menskracht, commitment, etcetera) 

nodig zijn voor succesvolle implementatie in de ouderenzorg.  

Er is een responsieve evaluatiebenadering gevolgd, dat wil zeggen dat de transitie vanuit meerdere 

stakeholderperspectieven en een dialoog over de stakeholder issues is geëvalueerd. Deze issues waren 

niet vooraf kenbaar, en zijn dus niet opgelegd maar ontdekt in de conversatie van betrokkenen tijdens de 

evaluatie.  

Responsief onderzoek veronderstelt dat de betekenis van situaties en gebeurtenissen mede worden 

bepaald door de context (tijd, plaats, cultuur). Om recht te doen aan die context zijn case studies 

uitgevoerd op het niveau van locaties. Kwantitatieve gegevens over onder meer verzuim, verloop en 

tevredenheid zijn lokaal geduid in nauw overleg met lokale betrokkenen en in het licht van kwalitatieve 

bevindingen. Vervolgens zijn de ontdekte issues (vertrouwen, ruimte, verbinding) in een secundaire 

analyse in relatie gebracht met relevante literatuur.  

Wij hebben de implementatie van VHNZ niet zelf meegemaakt of kunnen monitoren. Daarmee stonden we 

in deze studie voor de uitdaging om retrospectief inzicht te geven in veranderingsprocessen die zich reeds 

hadden voltrokken in de praktijk. Dit is gelukt dankzij de openheid en bereidheid van velen om terug te 

gaan in de tijd en ervaringen met ons te delen. Wij willen dank zeggen aan al degenen die ons hebben 

geholpen om plaatsvervangend te ervaren wat VHNZ teweeg heeft gebracht. Op de eerste plaats aan de 

leden van de begeleidingscommissie. Zij hebben meerdere malen de moeite genomen om actief met ons 
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van gedachten te wisselen over de bevindingen. Op de tweede plaats willen wij de respondenten en 

participanten in de instellingen dank zeggen voor hun medewerking en openhartigheid. 

Wij spreken de wens uit dat dit onderzoeksrapport ook aan lezers een plaatsvervangende ervaring biedt, 

en dat onderdelen eruit inspiratie bieden om het gedachtegoed van VHNZ in de ouderenzorg verder te 

ontwikkelen en te implementeren.  

Tineke Abma, Linda Dauwerse, Wieke van der Borg en Petra Verdonk 

Amsterdam, 5 november 2012 
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SAMENVATTING 

Achtergrond en aanleiding onderzoek 

Het transitieproject ‘Van Harnas naar Zomerjurk’ (VHNZ) wil een antwoord zijn op de uitdagingen 

waarvoor de ouderenzorg staat door zowel de kwaliteit van arbeid als de kwaliteit van zorg te verbinden. 

Uitgangspunt is daarbij dat de werkvreugde en compassie van medewerkers in de zorg een belangrijke en 

noodzakelijke voorwaarde vormen voor een goede kwaliteit van zorg en cliënttevredenheid. In de praktijk 

is dit onder meer vertaald naar het streven naar het herstel van verbindingen tussen verschillende partijen 

in de zorg.                                                                                                                                                     

In de periode van 2009 -2010 namen vier instellingen in de ouderenzorg deel aan ‘Van Harnas naar 

Zomerjurk’. Om de effecten van VHNZ vast te kunnen stellen en een onderbouwd en overdraagbaar 

praktijkmodel te kunnen ontwikkelen, werden  aanvankelijk specifiek meetbare doelen geformuleerd die 

gericht waren op het verhogen van de arbeidsproductiviteit, -vreugde, kwaliteit van zorg en cliënt 

tevredenheid, en het verlagen van het verzuim en verloop. In een eerdere, vooral kwantitatieve evaluatie, 

werd geconcludeerd dat er nauwelijks effecten van de interventie op de formele doelstellingen waren vast 

te stellen. Deelnemende betrokkenen gaven echter aan wel veranderingen te ervaren als gevolg van 

VHNZ. Gezien mogelijke beperkte sensitiviteit van de meetinstrumenten en de geringere snelheid 

waarmee cultuurveranderingen zich voltrekken, werd gesteld dat  een vervolgevaluatie op een later 

tijdstip en op een meer kwalitatieve wijze, mogelijk licht zou kunnen werpen op ervaren veranderingen en 

betekenis voor verschillende partijen.  

In dit onderzoeksrapport worden resultaten gepresenteerd van een vervolgevaluatie die plaatsvond op 

vier locaties in drie instellingen, te weten St. Carolus (Hilverzorg), Maartenshof (Zorggroep Groningen) en 

De Taling en De Citadel (Van Neynselgroep). Met de evaluatie werd beoogd vast te stellen welke transities 

VHNZ volgens betrokkenen teweeg heeft gebracht en in welke mate de formele doelstellingen van VHNZ 

zijn gerealiseerd. Ook beoogde de evaluatie meer inzicht te geven in de werkzame bestanddelen van de 

Zomerjurkaanpak en in de randvoorwaarden die nodig zijn voor succesvolle implementatie in de 

ouderenzorg. In de evaluatie staan de (leer)ervaringen van medewerkers, managers, bewoners en familie, 

en de dialoog tussen verschillende partijen daarover centraal.  

 

Methodologie  

 

In deze studie werd de responsieve onderzoeksbenadering gecombineerd met een case-study aanpak. 

Responsieve evaluatie is een onderzoeksbenadering die verschillende stakeholder perspectieven centraal 

stelt en beoogt wederzijds begrip te verhogen door middel van dialoog. Om verschillende ervaringen en 

perspectieven in kaart te brengen, en de dialoog hierover met elkaar aan te gaan, werden diverse 

kwalitatieve onderzoeksmethoden ingezet (interviews, participerende observaties, focusgroepen en 

dialooggroepen). De dataverzameling vond plaats in verschillende, hoewel deels overlappende fasen, 

waarbij de informatie uit eerdere stappen input vormde voor latere stappen. Doormiddel van het case-

study design werden de deelnemende locaties eerst als afzonderlijke eenheden onderzocht om de 

gevolgde aanpak en ervaringen met de transitie per setting inzichtelijk te maken. In een secundaire 

analyse zijn de verschillende onderzoekssettings met elkaar vergeleken om de uniforme bestanddelen en 

de invloed van specifieke (contextuele) factoren te identificeren. Ook zijn er op de betreffende instellingen 

kwantitatieve gegevens en registraties opgevraagd  om deze te vergelijken met de kwalitatieve data. Het 

ging hierbij om gegevens met betrekking tot: arbeidsproductiviteit, arbeidssatisfactie, ziekteverzuim, 

verloop, kwaliteit van zorg en cliënttevredenheid.  
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Conclusies 

 

� Uit de overkoepelende analyse komen drie hoofdthema’s naar voren die gerelateerd kunnen worden 

aan ervaren praktijkverbeteringen, te weten: vertrouwen, ruimte en verbinding.  

 

- Bij aanvang van het project was er in de instellingen veelal sprake van onderling wantrouwen. Dit 

wantrouwen uitte zich zowel in de werk- als de zorgrelaties (roddel, conflict, controle, onderschatting 

van capaciteiten). Betrokkenen in alle deelnemende instellingen geven aan dat er een omslag heeft 

plaatsgevonden in de richting van meer vertrouwen. Dit toegenomen vertrouwen is mede ontstaan 

door meer openheid  en de ervaring dat kwetsbaarheid mag worden getoond.  

 

- Ook komt naar voren dat de ruimte die medewerkers ervoeren om zeggenschap en invloed uit te 

oefenen bij aanvang van VHNZ beperkt was (mede door grote taakgerichtheid, regels, sturing en 

controle).  VHNZ heeft in zekere mate bijgedragen aan een cultuur waarin medewerkers meer vrijheid 

en ruimte ervaren om invulling te geven aan het werk. Het gaat hierbij niet alleen om het ervaren van 

ruimte om zelf richting te geven aan het werk (autonomie) maar ook om vanuit persoonlijke drijfveren 

initiatieven te kunnen nemen (authenticiteit), te kunnen exploreren en persoonlijk en professioneel te 

ontwikkelen. 

 

- Een belangrijke doelstelling van VHNZ was het herstellen van verbroken verbindingen (in zowel werk- 

als zorgrelaties). Dit herstel bleek in de praktijk van groot belang, gezien het aanwezig wantrouwen, 

conflict, strijd en disharmonie. Het herstel van verbinding lijkt zich op de verschillende instellingen te 

hebben ingezet.  In de praktijk is echter gebleken dat VHNZ de verbindingen tussen mensen ook kan 

verstevigen en verdiepen. Ruimte en vertrouwen vormen belangrijke basisdimensies voor 

verbindingen in werk- en zorgrelaties. De driehoek van vertrouwen, ruimte en verbinding vormen een 

trojka voor het welzijn en de groei van mensen en gemeenschappen.  

 

� De effecten van een vergroot vertrouwen, ruimte (voor initiatief en authenticiteit) en het herstel en 

versterking van de verbindingen, komen tot uiting in de relaties tussen medewerkers onderling, tussen 

medewerkers en leidinggevenden en tussen bewoners en medewerkers. Geconcludeerd kan worden 

dat er meer wordt gedacht vanuit het collectief en collectieve verantwoordelijkheid voor de bewoners. 

Er is meer openheid en vertrouwen en de kwaliteit van de onderlinge relaties is meer centraal komen 

te staan.  

 

� Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de sfeer en samenwerking op de deelnemende locaties 

sterk is verbeterd. Door de invoering van systematisch overleg tussen medewerkers zijn 

werkprocessen geoptimaliseerd, daarnaast helpen medewerkers elkaar meer en ervaren zij meer 

onderlinge samenhang en hechtheid. Leidinggevenden ervaren dat hun leiderschapsstijl door VHNZ 

veranderd is. Waar eerst sprake was van sturing, zijn zij medewerkers nu meer gaan faciliteren.  

 

� VHNZ heeft in zekere zin ook bijgedragen aan de bewustwording van de tragiek van de zorg voor 

ouderen. Er is soms een spanning ontstaan tussen het vergroten van het empathisch vermogen bij 

medewerkers en het ervaren van een gebrek aan ruimte om te voorzien in alle behoeften van 

bewoners. Dit kan de emotionele taakeisen verhogen. Echter, door meer openheid kunnen emoties 

die horen bij ervaren van deze tragiek worden geuit en door structureel onderling contact tussen 

medewerkers kan meer sociale steun worden ervaren.  
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� VHNZ werd op de afzonderlijke locaties op diverse wijzen vormgegeven, al naar gelang de kenmerken 

en behoeften op de betreffende locatie. Hoewel de werkwijze en aanpak verschilde, zijn er enkele 

uniforme werkzame bestanddelen te identificeren. Deze werkzame bestanddelen (die de centrale 

concepten vertrouwen, ruimte en verbinding reflecteren), zijn geconcretiseerd in de ontwikkeling van 

een faciliterende leiderschapsstijl, talentontwikkeling, reflectie en feedback, coaching en 

teambuilding, communicatie en een appreciërende benadering. 

 

� De implementatie van VHNZ werd door medewerkers als een belasting ervaren, mede doordat 

projectactiviteiten een verplichtend karakter hadden en bovenop bestaande werkzaamheden 

kwamen. Ook heeft VHNZ soms geleid tot vertrek van medewerkers. Mogelijk doordat medewerkers 

zich niet konden committeren aan het gedachtegoed van VHNZ of de keuze maakten elders te gaan 

werken door ontwikkeld inzicht in capaciteiten en ambities.  

 

� De implementatie van VHNZ is bevorderd door coaches die als buitenstaanders inspiratie boden, 

medewerkers betrokken en conflicten hanteerbaar maakten. De procesgang is belemmerd door 

beperkte communicatie en onduidelijkheid over proces, evenals de beperkte terugkoppeling en het 

vieren van tussentijdse successen. 

 

� Het proces van implementatie zal idealiter het karakter dragen van de zomerjurk-waarden van 

vertrouwen, ruimte en verbinding.  
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INLEIDING 

 

Verschraling van de ouderenzorg 

In diverse beleidsrapporten wordt erop gewezen dat de zorgvraag de komende decennia toeneemt in 

Nederland en omringende landen. Enerzijds door de vergrijzing van de bevolking, anderzijds door 

technologische ontwikkelingen waardoor er steeds meer mogelijkheden zijn om onze levensduur te 

verlengen. Hier komt bij dat de zorgzwaarte bij bewoners die worden opgenomen in een verzorgings- of 

verpleeghuis de laatste jaren is toegenomen, onder meer doordat mensen zo lang mogelijk thuis (willen) 

blijven en doordat ouderen steeds ouder worden, met kwetsbaarheid en multimorbiditeit als belangrijkste 

kenmerken. Het is te verwachten dat dit proces van toenemende zorgzwaarte en complexiteit in de 

intramurale ouderenzorg zich verder zal doorzetten nu beleidsmatig nog sterker wordt ingezet op 

extramuralisering.  

Om de toenemende behoefte aan zorg bij ouderen te kunnen verlenen is een groeiend aantal 

arbeidskrachten nodig. In het RVZ (2012) rapport ‘Redzaam Ouder’ wordt gesproken van een ‘groot 

dreigend tekort’ aan arbeidskrachten. Er wordt verwezen naar het RIVM dat constateerde dat er (bij 

ongewijzigd beleid) de komende 15 tot 20 jaar minimaal 400.000 extra zorgverleners nodig zijn (VWS, 

2011). In 2025 zou twintig procent van de beroepsbevolking in de zorgsector werkzaam moeten zijn om 

aan de vraag te voldoen ten opzichte van veertien procent nu (www.vanharnasnaarzomerjurk.nl/ 

organisatie, 05-11-2012). Echter, de beroepsbevolking vergrijst zelf ook en groeit minder hard. Voorts 

blijkt de ouderenzorg weinig populair onder jongeren en is het verre van eenvoudig om nieuwe 

arbeidskrachten te verwerven en te behouden. De gezondheidszorg wordt gekenmerkt door minder 

gunstige werkkenmerken zoals een laag salaris en een hoge werkdruk, zowel fysiek als emotioneel. En de 

roostering en planning is veelal reden voor verloop onder zorgverleners (McVicar, 2003). Deze factoren 

beïnvloeden de interesse in werken in de gezondheidszorg . Om adequaat te kunnen reageren op 

genoemde ontwikkelingen, is verhoging van de arbeidsproductiviteit noodzakelijk. 

 

Terwijl we constateren dat de zorgzwaarte en de complexiteit van de zorgvraag toeneemt, kunnen we 

tevens vaststellen dat het opleidingsniveau van de medewerkers in de ouderenzorg de afgelopen jaren is 

gedaald. Thans werken binnen de ouderenzorg overwegend lager opgeleide zorgverleners 

(kwalificatieniveau 3 en lager). Verpleegkundigen, en vooral Hbo-verpleegkundigen (niveau 5), werken er 

weinig tot vrijwel niet of vervullen functies buiten de directe zorgverlening. Voorts zien we dat er steeds 

meer migranten in de ouderenzorg werkzaam zijn. In haar etnografische studie van een verpleeghuis heeft 

Anne-Mei The (2005) laten zien tot welke spanningen dit kan leiden tussen een oudere populatie van witte 

Nederlanders en zorgverleners met een andere etnische achtergrond. De verlaging van het 

opleidingsniveau roept op zijn minst vragen op over de kwaliteit van de medewerkers en hun 

competenties om adequaat te reageren op complexe zorgvragen.  

De RVZ waarschuwt expliciet voor een ‘verschraling’ van de intramurale ouderenzorg. Deze waarschuwing 

moet worden bezien in het licht van het opleidingsniveau van medewerkers, maar houdt ook verband met 

de aard van de werkomgeving  en de relatief gesloten organisatiecultuur waarin routinematig werken  

voorop staat. Binnen de ouderenzorg richten zorgverleners zich veel op kennisbronnen als ervaring, 

traditie en autoriteit en is het handelen gebaseerd op persoonlijke ervaringen (Hamers, 2005). Het 

overwegend lage opleidingsniveau binnen de ouderenzorg kan volgens Jan Hamers een barrière zijn bij het 

gebruiken en implementeren van wetenschappelijke kennis, omdat dit een bepaald competentie- en 

expertiseniveau vraagt.  

Naast zorgen over de verschraling van de ouderenzorg en benodigde aantal en kwalitatief goed opgeleide 

arbeidskrachten om de toenemende zorgvraag te accommoderen, zijn er zorgen over de kwaliteit van de 

arbeid. De werkvreugde staat onder druk in situaties van een toenemende zorgzwaarte en complexiteit. In 

een context van rationalisering, stopwatch zorg en onderwaardering van de kwalificaties die nodig zijn 
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voor zorgwerk, raakt de roeping van het vak gemakkelijk op de achtergrond en gaat de motivatie achteruit. 

Dit wordt versterkt door een ervaren gebrek aan persoonlijke erkenning (Mitchell & Koch, 1997). Zo 

schamen sommige medewerkers binnen de ouderenzorg zich voor hun werk (Dauwerse, Van der Dam & 

Abma, 2011). Het gevolg is een hoog ziekteverzuim en lage arbeidssatisfactie. Verpleegkundigen en 

verzorgenden die veel stress ervaren in hun werk nemen sneller ontslag en stoppen eerder met hun 

beroep. Een hoge tijdsdruk, weinig overlegmogelijkheden in het team en een prestatiegerichte 

leiderschapsstijl geven meer kans op stresssymptomen (Veer, Francke, Struijs & Willems, 2012). 

Bezien we deze ontwikkelingen in hun samenhang, dan valt niet te ontkomen aan een beeld dat somber 

stemt. In het rapport Redzaam ouder (RVZ, 2012) wordt niet voor niets geconcludeerd dat de toekomstige 

zorg aan niet-redzame ouderen ‘ernstig onder druk staat’ en dat ‘ingrijpende maatregelen’ nodig zijn. In 

het RVZ rapport wordt met name ingezet op extramuralisering, deprofessionalisering (meer mantel- en 

familiezorg) en toenemende verantwoordelijkheid bij de oudere (voorzorg, zelfmanagement). Hoe 

verschraling van de intramurale zorg voorkomen kan, is minder onderwerp van het RVZ rapport. ‘Van 

Harnas naar Zomerjurk’ wil hier nadrukkelijk wel een antwoord op zijn. 

Van Harnas naar Zomerjurk 

               

Het transitieproject ‘Van Harnas naar Zomerjurk’ wil zowel de kwaliteit van de arbeid als de kwaliteit van 

zorg verbeteren (Werkboek VHNZ, 2011). Uitgangspunt is daarbij dat de werkvreugde en compassie van 

medewerkers in de zorg een belangrijke en noodzakelijke voorwaarde vormen voor een goede kwaliteit 

van zorg en cliënttevredenheid.                                                                                                                                                     

In 2009 en 2010 namen vier instellingen voor langdurige zorg deel aan het transitieproject ‘Van Harnas 

naar Zomerjurk’ (één van de projecten uit het transitieprogramma in de langdurige zorg). De metafoor van 

‘het harnas’ staat voor de ingeslepen patronen en de traditionele wijze van denken en werken die 

kenmerkend zijn voor de zorgsector. De ‘zomerjurk’ verbeeldt de omslag naar een cultuur waarin 

medewerkers anderen onbevangen ontmoeten, bewoners tegemoet treden met compassie, aandacht en 

respect, en plezier in het werk hebben. Het maatschappelijke doel van het project is om een bijdrage te 

leveren aan betaalbare en toekomstbestendige zorg, een bijdrage te leveren aan het oplossen van de 

arbeidsmarktproblematiek van de zorg (dreigende tekorten, hoog ziekteverzuim en groot verloop), en in 

meer algemene zin een bijdrage te leveren aan de zorgzame samenleving (Werkboek VHNZ, 2011). Hierbij 

staat het herstel van verbroken verbindingen centraal; verbroken verbindingen tussen respectievelijk 

medewerkers in de zorg, cliënten en de sociale omgeving van cliënten. In het werkboek wordt het 

kerndoel van VHNZ als volgt verwoord:  

“Het herstellen van verbroken verbindingen. Het in dialoog gaan met elkaar, het met elkaar 

verbinden, en afstemmen in datgene wat nodig is om voor elkaar te zorgen. Het gaat om het 

verbinden van mensen, werkers in de zorg, bewoners/ cliënten en sociale omgeving van 

bewoners/cliënten.” 

Zoals beschreven in het Werkboek VHNZ (2011) is de visie van ‘Van Harnas naar Zomerjurk erop gericht 

om binnen de langdurige zorg het belemmerende keurslijf van de Tayloriaanse organisatie te vervangen 

door ruimte waarbinnen verbroken verbindingen hersteld worden, nieuwe dynamiek ontstaat en niet 

benutte bronnen worden aangesproken. ‘Zorg dragen voor elkaar’ vormt hierbij de essentie.  

 

Gesteld wordt dat andere organisatievormen van de langdurige zorg gewenst zijn. Hierbij nemen ruimte, 

kaders en verantwoordelijkheid van medewerkers en bewoners een centrale rol in. Waarden die als 

centrale dragers van het project kunnen worden getypeerd zijn onder andere:  

 

� Zorgzaamheid ; 

� Betrokkenheid; 
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� Authenticiteit; 

� Uniciteit (van talenten en levensgeschiedenissen); 

� Zelfbeschikking; 

� Verantwoordelijkheid (van medewerkers en van bewoners). 

 

De missie van ‘Van Harnas naar Zomerjurk’ wordt als volgt geformuleerd:  

 

‘Hoe kunnen wij in de huidige samenleving zorg dragen voor elkaar op een zodanige manier dat 

ieder vanuit zijn eigen rol en positie in staat is het beste uit zichzelf te halen, met eigen 

verantwoordelijkheid en het benutten van eigen bronnen en talenten?’ (Werkboek VHNZ, 2011) 

 

De projectgroep Van Harnas naar Zomerjurk beschouwt het VHNZ-gedachtegoed als een nieuw antwoord 

op de ontwikkelingen zoals hierboven geschetst. Er wordt gesproken van een paradigmatische wending, 

waarbij niet binnen de bestaande kaders wordt gezocht naar een antwoord maar juist buiten deze kaders 

wordt getreden om te komen tot oplossingen waarin nieuwe waarden centraal staan. De redenering is dat 

meer van hetzelfde (meer controle, meer beheersing) uiteindelijk niet tot het gewenste doel zal leiden.  In 

de box hieronder staat dit nader verwoord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VHNZ is er op gericht de talenten en kwaliteiten van alle betrokkenen, medewerkers, bewoners en hun 

mantelzorgers beter te benutten en te ontwikkelen, de professionals de ruimte te geven om in overleg 

met de bewoners en hun omgeving zelf hun werk in te delen en systematisch de kwaliteit van de 

werkprocessen te verbeteren (Werkboek VHNZ, 2011). Om dit teweeg te kunnen brengen, richt het 

project zich onder meer op de volgende (kern)aspecten:  

� Vergroting van de autonomie en regelruimte op de werkvloer;  

� Talentmanagement en preventie van stagnatie van talent; 

� Het verbeteren en vernieuwen van werkprocessen;  

� Het meer centraal stellen van de wensen en behoeftes van de bewoners. 

Dominante verhalen en tegenverhalen  

 

Elke cultuur, elke organisatie beschikt over een verzameling min of meer duurzame en bevestigde 

standaardverhalen. Zo ook de zorgsector. Een standaardverhaal is stabiel en verschaft een grote mate van 

continuïteit en biedt de leden een duidelijke legitimatiegrond. Standaardverhalen, ook wel dominante verhalen, 

zijn moeilijk ter discussie te stellen en goed bestand tegen debat en argumentatie. Standaard verhalen werken 

bestendigend en gaan verandering en dynamiek tegen.  

 

Het dominante verhaal in de zorg gaat over de ontevredenheid van de medewerkers in de zorg, het gebrek aan 

autonomie, het onvoldoende benutten van talenten en de belemmerende werking van structuren en processen. 

Dit is gedeeltelijk waar. We lezen er dagelijks over, maar er is ook een ander verhaal: het tegenverhaal. In 

organisaties, binnen culturen en ook binnen de zorgsector zijn er tegenverhalen. Deze tegenverhalen gaan in 

tegen de hegemoniale vertellingen en verwijzen dikwijls naar een afwijkende praktijk, een soort tegengeheugen. 

Deze counterstories vertegenwoordigen 'het andere' binnen organisaties. Het serieus nemen van deze verhalen 

kan aanleiding geven tot reflectie, het onderzoeken van standaardverhalen en het doorbreken van daarbij 

horende praktijken en interactievormen. En dat is wat de zorgsector nodig heeft. 

 

Wat het project Van Harnas naar Zomerjurk in essentie doet, is de dialoog faciliteren tussen de beide verhalen. 

De vastzittende klem van zowel de zorgverlener als de cliënt wordt geopend door talenten en kwaliteiten beter 

te benutten en te ontwikkelen. Professionals wordt de ruimte gegeven, in overleg met de cliënt(en) en hun 

omgeving, zelf het werk vorm te geven en systematisch de werkprocessen te verbeteren en daarop 

aanspreekbaar te zijn. 

 

Bron: Maatschappelijke Business Case - Van Harnas naar Zomerjurk 
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Vergroting van de autonomie en regelruimte op de werkvloer 

Het vergroten van de autonomie en de regelruimte heeft tot doel medewerkers de ruimte te geven en te 

laten ervaren om verantwoordelijkheid te (durven) nemen voor hun eigen werk. Wanneer zij meer 

autonomie krijgen en ervaren - meer regelruimte -, hebben zij meer mogelijkheden om zelf te beslissen 

hoe zij het werk uitvoeren. Dit betekent ook direct meer mogelijkheden om de zorg beter af te stemmen 

op de wensen van de bewoners. Voor het management betekent dit dat zij medewerkers binnen heldere 

kaders ruimte geven om die eigen verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk te kunnen nemen (faciliterend 

leiderschap). 

 

Talentmanagement en preventie van stagnatie van talent 

Talentmanagement is erop gericht medewerkers te ondersteunen en te begeleiden in hun groei. Dit is van 

belang om medewerkers te helpen het beste in zichzelf naar boven te halen. 

Het talent wordt opgespoord, ingezet en verder ontwikkeld. Als medewerkers doen waar zij goed in zijn, 

benutten zij hun energie op een goede manier. Iedereen is verschillend en deze verschillen zouden 

optimaal benut kunnen worden. Niet alleen ten behoeve van het werk maar ook ten behoeve van het 

werkplezier en de motivatie. Naast talentmanagement van medewerkers, richt het project zich ook op het 

opsporen en inzetten van talenten van cliënten.  

 

Verbeteren en vernieuwen van werkprocessen 

Het vergroten van regelruimte, het verhelderen van de kaders en het werken vanuit talent leidt tot 

concrete verbeteringen en vernieuwingen in werkprocessen die bijdragen aan verbeterde zorg die beter 

aansluit op de persoonlijke behoeften van de bewoners en de medewerkers. 

 

Het (meer) centraal stellen van de wensen en behoeften van bewoners 

De bewoners worden binnen het project met compassie, aandacht, respect en nadruk op eigenwaarde 

benaderd. Zij staan centraal binnen de zorgverlening en kunnen aangeven wat zij wensen en nodig 

hebben. De medewerkers stemmen de zorg voor de bewoners nauw met elkaar af. Hierdoor verloopt de 

planning rondom de individuele bewoner vloeiender. Van de medewerkers vraagt dit flexibiliteit en een 

sterke sensitiviteit voor de wensen van bewoners (en hun omgeving). 

Op elk van de deelnemende instellingen is het VHNZ-project door diverse interne en externe coaches 

gefaciliteerd. Vanuit hun eigen inspiratie en in samenspraak en samenwerking met de praktijk hebben zij 

op verschillende wijzen gestalte gegeven aan de aanpak zoals verwoord in het werkboek ‘Van harnas naar 

Zomerjurk’. In Deel 1 wordt aan de hand van de case-beschrijvingen uitgebreid stilgestaan bij de wijze 

waarop de afzonderlijke instellingen het proces hebben geoperationaliseerd. Deze case-beschrijvingen zijn 

tussentijds met de leden van de stuur- en klankbordgroep besproken. 

 

Evaluatie van Van Harnas naar Zomerjurk                                      

Om de effecten van VHNZ vast te kunnen stellen en een onderbouwd en overdraagbaar praktijkmodel 

voor de langdurige zorg te kunnen ontwikkelen, werden  aanvankelijk de volgende specifieke meetbare 

doelen geformuleerd: 

� de gemiddelde arbeidstevredenheid stijgt met 10%; 

� het langdurig ziekteverzuim daalt met 20%; 

� het personeelsverloop daalt met 10%; 

� de gemiddelde waardering voor de kwaliteit van de zorg stijgt met 10%; 

� de arbeidsproductiviteit stijgt met 10%.  

TNO evalueerde de processen en resultaten van de experimenten met als doel om de effecten van ’Van 

Harnas naar Zomerjurk’ vast te stellen. De focus lag hierbij op de kwantitatieve uitkomsten van de vooraf 
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vastgestelde ijkpunten (zoals hierboven genoemd). In de onderzoeksrapportage die hieruit voortkwam, 

werd echter geconcludeerd dat ‘het evaluatieonderzoek nauwelijks effecten vaststelt van de invloed van 

de interventie op de doelstellingen’(Klein Hesselink, Jansen, Oeij & Smit, 2011).  

In de eerdere TNO-evaluatie is gefocust op kwantitatieve uitkomsten op de vooraf vastgestelde en zojuist 

gepresenteerde ijkpunten. Resultaten zijn vergeleken met beoogde doeleinden en lieten geen significante 

veranderingen zien, terwijl de praktijk wel verbeteringen ervoer. Deze discrepantie is in verband gebracht 

met de beperkte sensitiviteit van de meetinstrumenten en de geringere snelheid waarmee 

cultuurveranderingen zich voltrekken (Klein Hesselink et. al, 2011). TNO adviseerde om een extra 

evaluatiemoment op een later tijdstip uit te voeren om te kunnen vaststellen of zich al dan niet 

veranderingen hebben voorgedaan en in hoeverre deze zich bestendigen in de praktijk en zich verder 

ontwikkelen en verbreden. Tevens werd voorgesteld om een kwalitatieve evaluatie te verrichten, omdat 

deze meer geschikt is om de ervaren veranderingen op het niveau van de waarden en normen in kaart te 

brengen en de betekenis van die veranderingen voor verschillende partijen vast te stellen.  

In lijn met deze aanbevelingen startte het VUmc, afdeling Metamedica, in opdracht van het CAOP een 

kwalitatieve vervolgevaluatie, waaraan drie van de oorspronkelijk vier participerende instellingen 

deelnemen. De deelnemende instellingen worden dadelijk kort beschreven. Het doel van de vervolgstudie 

is enerzijds om vast te stellen welke transities VHNZ in gang hebben gezet volgens betrokkenen, en de 

mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd. Anderzijds wordt beoogd inzichtelijk te maken wat de 

werkzame bestanddelen van de Zomerjurk aanpak zijn en welke randvoorwaarden nodig zijn voor 

succesvolle implementatie. Er wordt een responsieve evaluatiebenadering gevolgd waarin leerervaringen 

van medewerkers, managers, bewoners en familie, en de dialoog hierover tussen verschillende partijen, 

centraal staan. In dit rapport worden de bevindingen van dit kwalitatieve evaluatieonderzoek 

gepresenteerd.   

De overkoepelende onderzoeksvraag van deze evaluatiestudie luidt: “In welke mate en op welke manier 

draagt de Zomerjurk-aanpak bij aan de gewenste transitie in de langdurende zorg en welke 

randvoorwaarden zijn nodig voor succesvolle implementatie?”  

 

Hierbij zijn de volgende subvragen geformuleerd: 

1. In welke instellingen is de Zomerjurk aanpak geïmplementeerd? Wat zijn de kenmerken van die 

locatie?  

2. Hoe is de transitie zoals beoogd in de Zomerjurk aanpak op die locaties vormgegeven en hoe 

manifesteert de Zomerjurk aanpak zich op de locaties?  

3. Hoe typeren de betrokkenen de cultuur en welke eventuele transities zien ze? Zet de verandering 

door, verbreedt die zich? Waarom heeft het project ‘Van Harnas naar Zomerjurk’ de cultuur 

veranderd? Hoe komen deze resultaten tot uitdrukking (in het dagelijks handelen)?  

4. Wat zijn de werkzame bestanddelen van de Zomerjurk aanpak die op de verschillende locaties 

herkenbaar zijn?  

5. Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren voor de implementatie van de Zomerjurk 

aanpak? Welke randvoorwaarden spelen er?  

6. Hoe worden ontwikkelingen met betrekking tot arbeidsproductiviteit en zorgzwaarte, 

arbeidstevredenheid, kwaliteit van zorg en cliënttevredenheid gedurende de looptijd van het ‘Van 

Harnas naar Zomerjurk’-project begrepen door de betrokkenen?  
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Deelnemende zorginstellingen aan de kwalitatieve evaluatie 

De Van Neynselgroep - Den Bosch                                                                                                                         

De Taling                                                                                                                                                                              

De Van Neynselgroep te Den Bosch startte in april 2009 als eerste met VHNZ  binnen een afdeling van het 

woonzorgcentrum De Taling. Dit verzorgings- en verpleeghuis bestaat uit twee afdelingen: een 

(somatische) verpleegafdeling  op de eerste etage en een (psychogeriatrische) verzorgingsafdeling op de 

begane grond. VNHZ startte aanvankelijk op de verpleegafdeling, na verloop van tijd werd ook de 

verzorgingsafdeling bij het project betrokken.   

De Citadel                                                                                                                                                                          

De Citadel (eveneens onderdeel van De Van Neynselgroep) is een verpleeghuisafdeling voor langdurige 

zorg. De zorgzwaarte van bewoners van De Citadel varieert, het gaat zowel om bewoners met somatische 

als psychische problematiek. In 2009 fungeerde De Citadel als de controlegroep van De Taling, in 2010 

werd besloten om ook op deze afdeling van start te gaan met VHNZ. In eerste instantie was een duur van 

drie maanden beoogd, later is dit met nog eens drie maanden verlengd.  

Motivatie voor deelname                                                                                                                                                                       

De (oud) bestuurder van De Van Neynselgroep is medebedenker van VHNZ. In een projectplan werkte zij 

(in samenwerking met anderen) de gedachte van de aanpak uit, waarin het creëren van ruimte voor 

medewerkers en bewoners centraal staat. Overwegingen om VNHZ op de verpleegafdeling van De Taling 

te starten, hingen onder meer samen met de positieve houding van de manager ten aanzien van het 

project, de mogelijkheden van cliënten (communicatiemogelijkheden) en medewerkers (opleiding) en het 

feit dat er een noodzaak tot verbetering werd ervaren: er heerste ontevredenheid onder medewerkers en 

het ziekteverzuim was hoog. Ook de onderlinge samenwerking en de relatie tussen medewerkers en 

cliënten verliep moeizaam. Toen VHNZ op De Taling vruchten begon af te werpen, werd de manager 

gevraagd het project ook op De Citadel (de voormalige controle-afdeling) op gang te brengen.  

Hilverzorg - Hilversum                                                                                                                                            

St. Carolus                                                                                                                                                                         

St. Carolus (onderdeel Hilverzorg) is een woonzorgcentrum in Hilversum. Er wonen voornamelijk mensen 

met psychogeriatrische problematiek die in meer of mindere mate zelfstandig kunnen wonen. Er is een 

verpleegunit voor bewoners met dementie die meer zorg- en ondersteuning nodig hebben. Hier loopt van 

november 2009 tot oktober 2010 VHNZ. Sinds 2007 zijn er op St. Carolus al verandertrajecten gaande, met 

VHNZ sluit men aan op een bestaand traject.  

Motivatie voor deelname 

Kort voordat VHNZ in beeld kwam, kreeg Hilverzorg een nieuwe raad van bestuur. Het nieuwe bestuur 

formuleerde een nieuwe organisatievisie, maar wist op dat moment nog niet goed hoe deze visie in de 

organisatie te verankeren. Bij een sessie van Actiz over nieuwe initiatieven in de zorg werd kennis gemaakt 

met het project VNHZ. Dit project leek zeer goed aan te sluiten op de visie van Hilverzorg en op basis 

daarvan werd besloten deel te nemen aan het project. Op St. Carolus waren op dat moment twee 

managers werkzaam die graag aan het project mee wilden doen. Zij hadden al langer de behoefte aan 

verandering en dachten reeds na over andere  manieren van werken en zorgen.  

 

Zorggroep Groningen - Groningen                                                                                                                                

Maartenshof                                                                                                                                                                        

In maart 2010 start verzorgings- en verpleeghuis Maartenshof van Zorggroep Groningen met het project. 

VHNZ vond plaats op één van de twee etages van de afdeling somatiek. De etage telt vier woningen met 

ieder acht cliënten. De cliënten zijn ouderen met een lichamelijke handicap, het merendeel is 

rolstoelafhankelijk, soms met ook cognitieve beperkingen. 
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Motivatie voor deelname 

Op Maartenshof is in 2009 de overstap gemaakt van afdelingsgericht werken naar kleinschalig wonen 

binnen een grootschalige setting. VHNZ werd onder meer ingezet om een andere manier van werken en 

aansturing te bewerkstelligen die beter aan zou sluiten op de kleinschalige zorgsetting. Het afdelingshoofd 

van de afdeling somatiek stond positief ten aanzien van het project, er werd voor gekozen het project te 

starten op de vijfde etage omdat hier de samenwerking aan verbetering toe was. De verwachting was dat 

VHNZ hierin verbetering in zou kunnen brengen. 

 

 

De projectinfrastructuur  

Zowel ten behoeve van concrete uitvoering op de drie locaties als kennisdeling in de bredere zin van het 

woord, is vooraf een projectinfrastructuur afgestemd: 

Contactpersoon per instelling                                                       

Op elke locatie was een contactpersoon betrokken die in samenwerking met de  uitvoerend onderzoekers 

het proces bewaakte. Deze contactpersoon was aanspreekpunt en faciliteerde het onderzoeksproces 

binnen de betreffende locatie.  

Onderzoeksgroep                                       

De onderzoeksgroep was samengesteld uit vier onderzoekers van het VUmc, te weten: Prof. Dr. Tineke 

Abma (projectleider), Dr. Petra Verdonk (senior onderzoeker), Drs. Linda Dauwerse (junior onderzoeker) 

en Drs. Wieke van der Borg (junior onderzoeker). De onderzoeksgroep kwam onder voorzitterschap van de 

projectleider 2-3 wekelijks bijeen voor overleg. De onderzoeksgroep was verantwoordelijk voor de opzet, 

uitvoering en kwaliteit van het evaluatieonderzoek. 

Stuurgroep en klankbordgroep                                                            

De stuurgroep had tot taak en verantwoordelijkheid de voortgang en de kwaliteit van het onderzoek te 

bewaken. De stuurgroep was samengesteld uit twee leden van de projectgroep ‘Verder met Zomerjurk’ 

(Drs. Rico Monasso (CAOP) en Dr. Joop Roebroek) en de teamleider Onderzoek van het CAOP (Dr. Gerard 

van Essen). De klankbordgroep had tot taak om vanuit de praktijk te reflecteren op de 

onderzoeksbevindingen en na te denken over verdere verspreiding en implementatie. De klankbordgroep 

werd gevormd door de leden van de stuurgroep en betrokkenen vanuit alle deelnemende locaties (in 

wisselende samenstelling waren dit: Margriet Hommes (bestuurder Zorggroep Groningen), Patricia Esveld 

(bestuurder Hilverzorg), Guus Bannenberg (bestuurder Van Neynselgroep), Rosalie van den Heiligenberg 

(woonzorgmanager St. Carolus/Hilverzorg)).  

De klankbordgroep kwam drie keer bijeen in wisselende samenstelling: In een eerste bijeenkomst werd 

kennis gemaakt en de richting en voortgang van het onderzoek besproken. Na afronding van de eerste 

dataverzamelingsfase (inventariserende gesprekken, individuele interviews, participerende observaties) 

werd de tussentijdse rapportage besproken waarin de case-beschrijvingen van de deelnemende 

instellingen in conceptversie werden gepresenteerd. In een derde bijeenkomst stond de eerste analyse in 

aanloop naar de conceptrapportage centraal. Tijdens de laatste bijeenkomst werd het analysehoofdstuk 

van de rapportage besproken en was er dialoog over conclusies. De voorzitter van de stuurgroep (Rico 

Monasso) zat tevens de klankbordgroep voor. 
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Leeswijzer                                                                                        

In het navolgende hoofdstuk lichten we de onderzoeksmethodologie toe en beschrijven we de wijze van 

dataverzameling en data-analyse. Hierna presenteren we in Deel 1 de bevindingen per deelnemende 

locatie. Dit deel bevat case-beschrijvingen: Maartenshof (Zorggroep Groningen), St.Carolus (Hilverzorg), De 

Taling en De Citadel (Van Neynselgroep). In deze case-beschrijvingen gaan we onder meer in op de 

kenmerken van de locaties, de wijze waarop VHNZ op de afzonderlijke locaties is vormgegeven, hoe 

betrokkenen terugkijken op het proces en welke transities zij in de dagelijkse praktijk ervaren.   

In Deel 2 presenteren we onze secundaire analyse van de issues die naar voren zijn gekomen in de case-

beschrijvingen. Hier interpreteren we drie issues die uit de data-analyse naar voren komen en de 

afzonderlijke context overstijgen, te weten: vertrouwen, ruimte en verbinding. De rol en relevantie van 

deze thema’s worden onderbouwd en in het licht van literatuur geduid. Vervolgens worden onderlinge 

verbanden tussen deze thema’s nader belicht. 

In het slothoofdstuk beantwoorden we de onderzoeksvragen, presenteren we conclusies en 

aanbevelingen en reflecteren we op het Zomerjurk-gedachtegoed.  
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METHODOLOGIE                                                

In dit hoofdstuk geven we een toelichting bij het gekozen onderzoeksdesign en de concrete uitvoering 

daarvan alsmede de kwaliteitsprocedures die zijn gevolgd. 

Onderzoeksdesign 

Responsieve evaluatiebenadering                                                                       

Deze studie is gebaseerd op de responsieve evaluatiebenadering. Responsieve evaluatie is een 

onderzoeksbenadering die verschillende perspectieven centraal stelt en beoogt wederzijds begrip door 

middel van dialoog te verhogen. In deze studie staat het verhelderen van de ervaringen, waarden en 

perspectieven van de verschillende stakeholders die (op drie afzonderlijke instellingen, en vier locaties) 

betrokken waren bij het transitieprogramma VHNZ, centraal. Tot de stakeholders behoren managers, 

zorgmedewerkers, coaches, bewoners en/of hun naasten. De responsieve aanpak is uitermate geschikt 

voor situaties waarin stakeholders geen goed inzicht hebben in elkaars leefwereld en perspectieven 

(Abma, 2007) en biedt handvatten om tot praktijkverbetering te komen in een context waarin naast 

verschillende perspectieven ook sprake is van ongelijke machtsverhoudingen (Abma, 2005; Abma & 

Widdershoven, 2006; Baur et al., 2010). In deze benadering van responsieve evaluatie verbinden we 

inzichten van het responsieve evaluatie paradigma, zoals dat ontstaan is in de jaren zeventig en tachtig van 

de vorige eeuw (Stake, 1975; Guba & Lincoln, 1989), aan inzichten in het betrekken van gemarginaliseerde 

of kwetsbare stakeholder groepen, narratieven, storytelling, dialoog en wederzijds leren (Abma, 2003; 

Abma & Widdershoven, 2006; Widdershoven, 2001).  

Responsieve evaluatie is gegrond in cultuurtheorieën waaronder noties over narratieven en dialoog. 

Verhalen kunnen op verschillende manieren geïnterpreteerd worden en daarom is het belangrijk om de 

mogelijke betekenissen ervan in dialoog met belanghebbenden te verkennen (Abma, 2007). Binnen 

responsieve evaluatie worden ervaringsverhalen verzameld, gepresenteerd en in dialoog met betrokkenen 

geïnterpreteerd. Door ervaringsverhalen van belanghebbenden in onderzoek expliciet te maken en in 

dialoog te interpreteren, draagt responsieve evaluatie bij aan wederzijds begrip, leren en 

praktijkverbetering (Abma, 2007).  

Responsieve evaluatie is ook gegrond in de dialoog- en zorgethiek (Abma & Widdershoven, 2011). Onder 

andere begrippen zoals relationele autonomie (Tronto, 1993), empowerment en kwetsbaarheid (Froyen, 

2008) zijn relevant voor responsieve evaluatie omdat deze de gelijkwaardigheid tussen de verschillende 

belanghebbenden vergroten en het belang van verbindingen benadrukken en faciliteren. Deze 

theoretische uitgangspunten sluiten aan bij de Zomerjurk aanpak. 

In eerdere publicaties en projecten werd de relevantie van deze onderzoeksbenadering aangetoond (Baur 

& Abma, 2010; Abma, 2007; Abma & Widdershoven, 2011). De open onderzoeksbenadering maakt het 

mogelijk de intrinsieke waarde van veranderingen naar voren te brengen. De uitgangspunten van de 

geëvalueerde transitie sluiten bovendien goed aan bij de uitgangspunten van responsieve evaluatie. In 

beide benaderingen staat de mens centraal als een sociaal en relationeel wezen die behoeft heeft aan 

erkenning en zin- en betekenisgeving. Voorts gaan beide benaderingen ervan uit dat engagement, stem 

hebben en betrokken zijn voorwaarden zijn voor gedragen veranderingen.  

Door de verhalen en de uitwisseling vast te leggen faciliteert deze aanpak langdurige transities in de 

langdurige zorg. Zij helpt betrokkenen om in samenspraak systematisch te reflecteren op het verleden en 

eventuele veranderingen die zich hebben voorgedaan, en brengt daarmee tevens een proces op gang om 

na te denken over eventuele aanpassingen en verbeteringen in de toekomst. Hiermee kan de de evaluatie 

bijdragen aan de nadere implementatie van de transities, zowel binnen de locaties, als daarbuiten.  
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Case-study design                

In deze studie werd de responsieve onderzoeksbenadering gecombineerd met een case-study aanpak. De 

naturalistische case-study benadering maakt het mogelijk om de uniciteit en particulariteit van elke 

context in kaart te brengen (Stake, 1994, 2004;  Abma & Stake, 2011). De naturalistische case-study 

kenmerkt zich door een zich ontwikkelend emergent design op grond van issues die door betrokkenen 

naar voren worden gebracht. Hierdoor komen de unieke kenmerken van de deelnemende instellingen 

naar voren en ontstaat de mogelijkheid de invloed van de context en mensen mee te nemen in de 

evaluatie. Dit is des te meer van belang omdat de vier locaties die betrokken waren in dit onderzoek, 

verschillen in termen van geschiedenis, populatie, medewerkers, maar ook de aanpak door verschillende 

coaches is geïmplementeerd. Uit de evaluatieliteratuur is bekend dat de effectiviteit van 

interventieprogramma’s voor een groot deel worden beïnvloed door menselijke, sociale, culturele en 

omgevingsaspecten (Abma, 2006).  

Het case-study design bood de mogelijkheid om de deelnemende locaties eerst als afzonderlijke eenheden 

te onderzoeken. In een later stadium zijn de terugkerende issues van stakeholders in de verschillende 

onderzoeksettings aan een secundaire analyse onderworpen en gerelateerd aan relevante literatuur. In 

deze  analyse werd gekeken naar uniforme werkzame bestanddelen, ervaren effecten en procesvariabelen 

en de invloed van specifieke (contextuele) factoren. Binnen de case-beschrijving van elke afzonderlijke 

locatie, werden de gesprekken inhoudelijk gerelateerd aan kwantitatieve bedrijfsgegevens en registraties 

(onder meer met betrekking tot verzuim, verloop, arbeidsproductiviteit, arbeidstevredenheid en kwaliteit 

van zorg).  

 

Onderzoeksopzet en stappen  

 We hanteerden tijdens dit onderzoek een emergent design om flexibel te reageren op de issues die 

stakeholders naar voren brachten. Issues verwijzen niet zozeer naar feitelijke informatie, maar naar de 

betekenis die stakeholders toekennen aan de processen die zich hebben voltrokken op hun locatie. We 

kenden deze issues niet vooraf; issues worden dus niet opgelegd (zoals in een hypothetisch-deductief 

design), maar worden ontdekt in conversatie met betrokkenen.  

De werkwijze van responsieve evaluatie bestaat globaal uit een viertal stappen. De werkwijze is cyclisch, 

dat wil zeggen dat informatie uit eerdere stappen input vormt voor latere stappen. Dit is te zien als een 

hermeneutisch-dialectische proces, waarbij steeds meer verschillende perspectieven in dialoog worden 

gebracht (Guba & Lincoln, 1989).  

In de uitvoering van dit onderzoek zijn deze verschillende- hoewel deels in elkaar overlopende stappen als 

volgt te onderscheiden: 

1. Stap 1: het in kaart brengen van de vragen en issues van verschillende belanghebbenden; 

2. Stap 2: het organiseren van een dialoog binnen een groep van betrokkenen met gelijkgerichte 

belangen; 

3. Stap 3: het organiseren van een dialoog tussen groepen van betrokkenen met uiteenlopende 

belangen; 

4. Stap 4: het formuleren van acties ter verbetering van de onderzochte praktijk die door alle 

betrokkenen worden onderschreven. 

 

De responsieve evaluatie begint met het kweken van vertrouwen en enthousiasme voor deelname (Abma 

& Widdershoven, 2006). In de eerste fase werden dan ook verkennende gesprekken met betrokkenen 

gevoerd. Het doel hiervan was het versterken van commitment en het in kaart brengen van vragen en 

issues. Ook werden in deze stap twijfels en bezwaren ten aanzien van de evaluatie bespreekbaar gemaakt. 

Er is onder meer gesproken met bestuurders, managers en coaches. 
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Vervolgens vonden er op elke locatie semigestructureerde interviews plaats met medewerkers van 

verschillende functieniveaus. Het doel hiervan was om individuele perspectieven en ervaringen met 

betrekking tot het VHNZ-transitieprogramma in kaart te brengen. Voor zover mogelijk werden ook 

gesprekken gevoerd met bewoners en familieleden. Parallel aan deze gesprekken zijn er op alle locaties 

participerende observaties uitgevoerd om een beeld te krijgen van de locatie/afdeling waar VHNZ 

plaatsvond.  

Op basis van de eerste fase van dataverzameling (interviews en observaties) werd een tussenrapportage 

opgeleverd waarin afzonderlijke case-beschrijvingen van de vier locaties werden opgenomen. De case-

beschrijvingen werden besproken met de stuurgroep- en klankbordgroepleden. Tevens kwamen in deze 

overleggen de te nemen vervolgstappen aan de orde. 

Na oplevering van de tussenrapportage werd gestart met homogene focusgroepen met medewerkers. 

Tijdens de focusgroepen werden de geïnventariseerde thema’s uit de interviews voorgelegd om na te gaan 

in hoeverre deze herkenbaar waren (validering), maar ook om verrijking en verdieping aan te brengen.  

Om de dialoog tussen verschillende stakeholders op gang te brengen, werd op elke instelling tot slot een 

heterogene dialooggroep georganiseerd  met een zo divers mogelijke groep direct betrokkenen 

(waaronder managers, medewerkers, bewoners, familieleden, coaches). Deelnemers gingen met elkaar in 

gesprek over (gedeelde) positieve en negatieve ervaringen van het transitieprogramma. Ook werd 

gesproken over gepercipieerde effecten.  

De fasen van dataverzameling en data-analyse liepen deels parallel aan elkaar. De analyse gaf hierdoor 

deels richting aan de dataverzameling. Deze eindrapportage werd in conceptversie voorgelegd aan 

stuurgroep- en klankbordgroep-leden, feedback van de deelnemers is meegenomen in de eindversie van 

het rapport.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Opzet proces responsieve evaluatie 

 

Werving en selectie                                                         

Voor een ingang bij de deelnemende instellingen, voorzag het CAOP de onderzoekers van contactgegevens 

van onder meer  de bestuurders en afdelingsmanagers. Tijdens inventariserende gesprekken met hen, 

werd gevraagd naar belangrijke stakeholders en wie volgens hen te betrekken bij het evaluatieonderzoek. 

Op elke locatie was een afdelingshoofd of locatiemanager als contactpersoon betrokken bij de facilitatie 

van het onderzoek. Deze contactpersoon was aanspreekpunt voor de onderzoekers en hielp op de 

betreffende locatie bij de werving van deelnemers voor het onderzoek. Ofwel door informatie en 

contactgegevens van te benaderen personen te verstrekken, ofwel door personen in de organisatie zelf 

aan te spreken en te werven voor deelname aan het onderzoek. Contactpersonen werden gevraagd om 

mee te denken over de omgang met (praktische) beperkingen en mogelijkheden bij het werven van 

deelnemers.  
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In de eerste stap van het onderzoek zijn de contactpersonen gevraagd mee te helpen bij het werven van 

medewerkers, bewoners en/of familieleden (en eventuele andere belanghebbenden) voor individuele 

interviews. In de volgende stap werden de contactpersonen gevraagd te helpen bij de organisatie van 

twee homogene focusgroepen met medewerkers, en hen te benaderen voor deelname. 

In de laatste fase van het onderzoek werden de contactpersonen gevraagd  te helpen bij de organisatie 

van een dialooggroep, waarbij deelname van een diverse groep stakeholders werd beoogd (managers, 

coaches, medewerkers, bewoners/familieleden, andere belanghebbenden.  

De selectie van de onderzoeksparticipanten werd gedaan door de VUmc onderzoekers. Bij de selectie van 

participanten voor deelname aan de interviews, focusgroepen en dialooggroepen, is geprobeerd zoveel 

mogelijk rekening te houden met het criterium van maximum variation sampling. Zo is er bijvoorbeeld 

naar gestreefd een diverse groep medewerkers te spreken van verschillende functieniveaus, om een zo 

breed mogelijk palet aan ervaringen te verzamelen. Ook werd beoogd zoveel mogelijk medewerkers te 

betrekken die het hele proces van VHNZ meemaakten. Bij het werven van bewoners (en/of familieleden) 

was het eveneens van belang personen te benaderen die de periode waarin VHNZ plaatsvond, 

meemaakten. Voor deelname aan de focusgroepen en dialooggroepen, is vooraf aangegeven dat het 

belangrijk is dat de deelnemers een open houding hebben, in staat zijn om eigen perspectief helder te 

verwoorden en het leuk vinden om hierover met anderen in gesprek te gaan. 

Knelpunten bij werving en selectie                  

Hoewel er op elke instelling een contactpersoon was die hielp bij het faciliteren van onderzoeksproces en 

het werven van participanten, verliep het organiseren van interviews, focusgroepen en dialooggroepen 

(met name op twee locaties) moeizaam. Redenen hiervoor waren dat onderzoeksactiviteiten in sommige 

gevallen (door managers) als (te) belastend voor medewerkers werden ervaren. Ook waren er, door 

uitstroom van arbeidskrachten, in sommige gevallen nog maar weinig medewerkers werkzaam die VHNZ 

meemaakten. Hierdoor waren er (met name op één locatie) weinig medewerkers die in aanmerking 

kwamen voor een interview of deelname aan een focusgroep of dialooggroep. Doordat VHNZ op de 

instellingen al een tijd geleden is afgerond, bleek (door een gebrek aan prioriteit) ook de motivatie voor 

deelname soms laag.  

Ook het betrekken van bewoners was veelal lastig te organiseren. Er zijn nog maar weinig bewoners die 

VHNZ meemaakten of in staat hierover te vertellen (te grote belasting of cognitieve problemen). Ook het 

betrekken van familieleden was moeilijk doordat niet in alle instellingen familieleden betrokken waren bij 

VHNZ of doordat familieleden van inmiddels overleden bewoners niet meer betrokken zijn bij de instelling.  

Het emergente onderzoeksdesign stelde de onderzoekers in de gelegenheid om met de praktijk en de 

mogelijkheden van de betreffende instellingen mee te bewegen. Zo spraken de onderzoekers (onvoorzien) 

met medewerkers en enkele familieleden tijdens de participerende observaties, waardoor ook op die 

manier individuele perspectieven aan bod kwamen.  

 

Dataverzameling  

De dataverzameling omvatte verschillende onderzoeksmethoden, en vond plaats in  verschillende- hoewel 

deels overlappende fasen. Onderstaand wordt de dataverzameling toegelicht vanuit de verschillende 

onderzoeksmethoden. Data werd verzameld op de volgende locaties: 

� De Van Neynselgroep te Den Bosch, locatie De Taling 

� De Van Neynselgroep, locatie De Citadel 

� Hilverzorg te Hilversum, locatie St. Carolus 

� Zorggroep Groningen te Groningen, locatie Maartenshof 

 



21. 

 

Inventariserende interviews                                       

Allereerst voerden de onderzoekers op alle deelnemende instellingen inventariserende gesprekken met 

verschillende personen die betrokken waren bij VHNZ. Er werden rond de tien gesprekken gevoerd met 

onder meer met bestuurders, projectleiders, managers en coaches die betrokken waren bij de facilitatie 

van VHNZ (zie bijlage 1 voor een respondentenoverzicht). De interviews waren semigestructureerd van 

aard. Dit betekent dat de gesprekken op open wijze werden ingestoken. De topiclijst die vooraf door de 

onderzoekers was opgesteld,  diende als grove leidraad voor de richting van het gesprek (en verschilde per 

stakeholdergroep). Naast een kennismaking en het geven van een toelichting op het evaluatieonderzoek, 

was het doel van deze gesprekken om onderwerpen van belang voor het evaluatieonderzoek te 

verkennen, en betrokkenen de gelegenheid te geven om de inhoud en richting van het onderzoek mede te 

beïnvloeden. Betrokkenen werden ook in de gelegenheid gesteld om twijfels en bezwaren ten aanzien van 

de evaluatieonderzoek bespreekbaar te maken.  

De gesprekken namen ongeveer 1 tot 1,5 uur in beslag. Bij een groot deel van de inventariserende 

interviews waren beide onderzoekers aanwezig, in een aantal gevallen was één van de twee onderzoekers 

aanwezig. In een deel van de gevallen betrof het een gesprek met één betrokkene (individueel interview), 

in een aantal gevallen was er (om praktische redenen) sprake van een gesprek met twee betrokkenen 

(duo-interview).Bij akkoord van de geïnterviewden werd van het gesprek een audio-opname gemaakt. Van 

de opnames zijn ten bate van de analyse, transcripten uitgewerkt.   

Participerende observaties             

De uitvoerend onderzoekers verrichtten op elk van de deelnemende instellingen participerende 

observaties. Het doel van de participerende observaties was om een beeld te krijgen van de afdeling waar 

VHNZ plaatsvond (omgeving, sfeer, bewoners, medewerkers), en een beeld te vormen van de dagelijkse 

zorgpraktijk (interacties tussen medewerkers, tussen medewerkers en bewoners, en medewerkers en 

leidinggevenden). Beide onderzoekers liepen op elk van de instellingen op wisselende tijden een dagdeel 

mee op de betreffende afdeling. De nadruk lag hierbij vooral op observeren en meekijken, onderzoekers 

namen niet actief deel aan de zorgpraktijk. Naast de vooraf geplande participerende observaties op De 

Taling, St. Carolus en Maartenshof (2 per locatie), heeft een van de onderzoekers een dagdeel meegelopen 

op De Citadel (Van Neynselgroep). Deze afdeling is later betrokken bij het evaluatieonderzoek, omdat dit 

tijdens de inventariserende gesprekken door betrokkenen werd geadviseerd. In totaal is rond de 21 uur 

besteed aan de participerende observaties (ongeveer drie uur per bezoek) . 

Aanwezigheid op de afdelingen bood de mogelijkheid om (korte) informele gesprekjes te voeren met 

onder meer  leidinggevenden, medewerkers en bewoners en enkele familieleden. Deze gesprekken waren 

vooraf niet gepland, maar leverden waardevolle informatie op. 

Tijdens de participerende observaties maakten de onderzoekers veldnotities. Deze notities werden 

verwerkt in een observatieverslag waarin ook reflecties van de onderzoeker werden meegenomen. De 

observatieverslagen werden gedeeld met het team van onderzoekers. In bijlage 1 is een overzicht 

opgenomen van de kenmerken van de participerende observatie per instelling (locatie, tijdstip, specifieke 

(zorg-)/ observatiemomenten). 

 

Interviews met medewerkers                                                                   

In de eerste fase van het onderzoek zijn op elk van de instellingen gesprekken gevoerd met medewerkers 

in verschillende rollen en  functies. Het doel van deze gesprekken was om individuele ervaringen met 

VHNZ  in kaart te brengen. De interviews waren semigestructureerd van aard. De gesprekken werden op 

open wijze ingestoken, een vooraf opgestelde topiclijst diende als leidraad voor het gesprek. Topics die 

aan de orde kwamen waren onder meer: achtergrond/organisatie/werksituatie, ervaringen met VHNZ, 

positieve/negatieve procesaspecten VHNZ, ervaren veranderingen (zie voor volledigheid bijlage 2).  

De interviews namen ongeveer 1 uur in beslag, en werden (afwisselend) uitgevoerd door één van de twee 

onderzoekers. Het betrof individuele interviews (één medewerker per interview), in één van de gevallen 
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was er om praktische redenen sprake van een duo-interview (twee medewerkers). Bij akkoord van de 

geïnterviewden werd van het gesprek een audio-opname gemaakt. Van de opnames zijn ten bate van de 

analyse, transcripten uitgewerkt.  Ook zijn tijdens de participerende observaties soms (korte) gesprekken 

gevoerd met medewerkers. Van deze gesprekken zijn geen audio-opnamen gemaakt. (Zie bijlage 1 voor 

een overzicht van deelnemende medewerkers per instelling).  

 

Interviews met bewoners en / of familie                                   

Het doel was om ook individuele ervaringen van bewoners met VHNZ  in kaart te brengen, onder meer om 

inzicht te krijgen in de ervaren veranderingen met betrekking tot de kwaliteit van zorg. Er is in totaal met 

vier bewoners gesproken: een bewoner op Maartenshof, twee bewoners op De Taling en een bewoners op 

De Citadel. De interviews waren semigestructureerd van aard, vooraf was een globale topiclijst opgesteld. 

Topics waren onder meer: achtergrond, leefsituatie, ervaringen VHNZ, ervaren verandering door VHNZ (de 

volledige topiclijst is opgenomen in bijlage 2). De interviews namen ongeveer 1 uur in beslag, daar waar 

het voor bewoners te belastend was duurde het interview korter. De interviews werden (afwisselend) 

uitgevoerd door één van de twee onderzoekers Bij goedkeuring werd van het gesprek een audio-opname 

gemaakt, welke werd uitgewerkt tot transcript. Tijdens de participerende observaties is kort met enkele 

bewoners en familieleden gesproken. (Zie bijlage 1 voor een overzicht van deelnemende bewoners per 

instelling).  

Homogene focusgroepen                                                                          

In de tweede fase van het onderzoek werden op de verschillende instellingen (homogene) focusgroepen 

met medewerkers georganiseerd. Het doel van deze stap was om een dialoog over de ervaringen met 

VHNZ te faciliteren binnen een groep van betrokkenen met gelijkgerichte belangen. Het doel hiervan was 

om deze groep hiermee in de gelegenheid te stellen om ervaringen en visies uit te wisselen en zo tot 

gedeelde inzichten en bekrachtiging van standpunten te komen, waarmee het vervolgens makkelijker 

wordt deze gezamenlijk te verwoorden richting andere stakeholders (bijvoorbeeld leidinggevenden). 

Een focusgroep is een collectivistische methode die ruimte biedt aan en meerstemmigheid actief benut 

(Balch & Mertens, 1999; Madriz, 2000). Voordelen van de methode zijn dat er een actieve interactie op 

gang komt tussen de participanten en de dialoog binnen partijen stimuleert. Doordat meerdere mensen 

deelnemen en op elkaar reageren, elkaar uitdagen en confronteren kan een grote rijkdom aan informatie 

worden verkregen. Voorts bieden de groepsbijeenkomsten de mogelijkheid om toegang te krijgen tot 

medewerkers die opzien tegen een individueel interview (bijvoorbeeld omdat ze dit zien als een soort 

examensituatie of weerstand ervaren). De groep biedt een veilige omgeving. Deelnemers kunnen ervaren 

dat issues hun eigen situatie overstijgen. In dat opzicht kan de methode ook een empowerment functie 

hebben. Nadelen van de focusgroep methode zijn dat de techniek tijdsintensief is en dat deze minder 

geschikt is als het gaat om intieme onderwerpen. De deelnemers moeten niet vijandig of hiërarchisch 

tegenover elkaar staan en zich op hun gemak voelen bij elkaar.  

Gezien de moeilijkheden bij het selecteren en werven van (voldoende) deelnemers, was het niet mogelijk 

op elke locatie twee homogende focusgroepen met medewerkers te realiseren. Er hebben in totaal vier 

homogene focusgroepen plaatsgevonden: één op Maartenshof (drie deelnemers), één op De Citadel (vier 

deelnemers), en één op De Taling (3 deelnemers). Voor de focusgroep op De Taling was maar één 

medewerker beschikbaar en bereid tot deelname. Om toch een gesprek op gang te krijgen hebben twee 

medewerkers van De Citadel deelgenomen aan dit gesprek. Hierdoor konden ook de verschillende 

ervaringen op de twee locaties belicht worden. Op St. Carolus heeft vanwege de ervaren belasting voor 

medewerkers geen focusgroep plaatsgevonden.  

Afhankelijk van de tijd die voor de focusgroepen beschikbaar was, namen de gesprekken tussen de 1 en 2 

uur in beslag. Bij de gesprekken waren in de meeste gevallen twee onderzoekers aanwezig, waarbij een 

onderzoeker het gesprek leidde, en de ander verantwoordelijk was voor de procesbewaking en het 

vastleggen van informatie (notuleren). Bij de focusgroep op Maartenshof was één onderzoeker aanwezig.  
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Voorafgaand aan de focusgroepen werd door de onderzoekers een gespreksleidraad opgesteld met te 

behandelen onderwerpen en beoogde tijdsduur. Gespreksonderwerpen waren onder meer: thema’s met 

betrekking tot proces VHNZ, thema’s met betrekking tot effect VHNZ, reflectie op overstijgende thema’s 

(een gespreksleidraad is opgenomen in de bijlage 2). Bij akkoord van de deelnemers werd van het gesprek 

een audio-opname gemaakt. Van de opnames zijn ten bate van de analyse, transcripten uitgewerkt. (Zie 

bijlage 1 voor een overzicht van deelnemende medewerkers per instelling).  

Heterogene dialooggroepen                                        

Tot slot werd op de deelnemende instellingen een dialooggroep georganiseerd. Het streven was om aan 

deze bijeenkomst een zo divers mogelijke groep stakeholders deel te laten nemen (medewerkers, 

bewoners, familieleden, managers, coaches, eventuele andere belanghebbenden). Het doel van deze 

bijeenkomst was om de dialoog te faciliteren tussen groepen betrokkenen met uiteenlopende belangen en 

mensen uit te nodigen tot wederzijds begrip.  

De dialooggroep vereist extra voorbereiding omdat perspectieven worden uitgewisseld tussen 

verschillende partijen waartussen asymmetrie bestaat. Om te voorkomen dat professionals aanwezige 

leken gaan domineren is het onder meer van belang dat medewerkers en bewoners zorgvuldig worden 

geselecteerd. Deelnemers moeten bijvoorbeeld assertief genoeg zijn om hun stem te laten horen en ook 

open staan en flexibel zijn voor de perspectieven van andere partijen.  Tijdens de dialoog werd door de 

facilitator gefocust op onderliggende waarden en gezocht naar een common ground.  

In totaal heeft er op elke instelling één dialooggroep plaatsgevonden (waarbij de dialooggroep van De 

Taling en De Citadel gecombineerd was). Er was grote afhankelijkheid van de beschikbaarheid van 

participanten en de bereidheid tot deelname. De samenstelling van de groepen en het aantal deelnemers 

varieerde. Op St. Carolus namen zes personen deel aan het gesprek: teamleider, coach, twee 

medewerkers, twee familieleden. Op Maartenshof namen vijf personen deel aan het gesprek: vier 

medewerkers, een afdelingshoofd. Aan de dialooggroep op De Citadel namen zeven personen deel: 

manager (De Taling), zorgcoördinator, medewerker, bewoner, familielid, vrijwilliger, geestelijk verzorger. 

(Zie bijlage 1 voor een overzicht van deelnemers per instelling).  

Mede afhankelijk van de samenstelling van de groep, verschilde de aanpak van de dialooggroepen per 

instelling. Ook werd op de verschillende instellingen anders omgegaan met de organisatie van de 

dialooggroepen en varieerde de mate van initiatief. Op St.Carolus werd door de locatiemanager, 

teamleider en coach, bijvoorbeeld veel tijd en aandacht besteed aan de voorbereiding. Om deelnemers in 

de stemming te brengen werd materiaal getoond dat tijdens VHNZ ontwikkeld was (een kort filmpje,  

lijsten met uitgevoerde projecten, geschilderde afbeeldingen).Omdat de dialooggroep in de avond 

plaatsvond, werden door de instelling soep en broodjes verzorgd.  

Voorafgaand aan de dialooggroepen werd door de onderzoekers een draaiboek opgesteld met te 

behandelen onderwerpen en beoogde tijdsduur. Onderwerp van gesprek was onder meer positieve en 

negatieve ervaringen met VHNZ en ervaren veranderingen door VHNZ (waaronder: sfeer, samenwerking, 

leiderschap) vanuit perspectief medewerkers, leidinggevenden, bewoners; reflectie op overstijgende 

thema’s (waaronder: vertrouwen, ruimte) (een draaiboek is opgenomen in bijlage 2). Afhankelijk van de 

tijd die voor de dialooggroepen beschikbaar was, namen de bijeenkomsten tussen de 1,5 en 2,5 uur in 

beslag.  

Bij de dialooggroepen waren twee onderzoekers aanwezig, waarbij één onderzoeker het gesprek leidde, 

en de ander verantwoordelijk was voor de procesbewaking en het vastleggen van informatie (notuleren). 

Bij akkoord van de deelnemers werd van het gesprek een audio-opname gemaakt. Van de opnames zijn 

ten bate van de analyse, transcripten uitgewerkt.   

Verzameling kwantitatieve gegevens en registraties                                    

Ook zijn er op de betreffende instellingen kwantitatieve gegevens en registraties verzameld  om deze te 
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vergelijken met de kwalitatieve data. Bij managers en de P&O-afdeling zijn kwantitatieve gegevens 

opgevraagd met betrekking tot: arbeidsproductiviteit, arbeidssatisfactie, ziekteverzuim, verloop, kwaliteit 

van zorg en cliënttevredenheid. Het proces met betrekking tot het verzamelen van de benodigde 

kwantitatieve gegevens verliep moeizaam, een deel van de gegevens kon uiteindelijk niet aangeleverd 

worden. De gegevens die binnen de specifieke afdeling beschikbaar waren zijn aangeleverd,  waar mogelijk 

werd dit per niveau (afdeling, teams) toegespitst. Onderstaand wordt weergegeven welke gegevens per 

locatie beschikbaar waren: 

Van Neynselgroep (De Taling en De Citadel): 

� Voor De Taling is gebruik gemaakt van de Interne benchmark Medewerkers (PWC, 2010), Reportcard 

(Van Neynselgroep, 2010a), en Medewerkers Tevredenheids Onderzoek 2010 (Van Neynselgroep, 

2012), alsmede verzuim- en arbeidsproductiviteitcijfers verkregen van de afdeling P&O. Een meting 

met de CQ-index was beschikbaar uit 2010 (Van Neynselgroep, 2010b).  

� Voor de Citadel (Van Neynselgroep) is gebruik gemaakt van de Reportcard (Van Neynselgroep, 2010a), 

en van verloop- en verzuimcijfers van P&O.  

 

Hilverzorg (St. Carolus):  

� Van St. Carolus Hilverzorg ware verzuim- en verloopcijfers van 2010-2012 beschikbaar en is ook 

informatie gebruikt verkregen via de locatiemanagers.   

 

Maartenshof: 

� Van Maartenshof zijn de verzuimpercentages (2010 - 2012) beschikbaar, de arbeidstevredenheid 

(2010) en cliënttevredenheid (2011) en de arbeidsproductiviteitcijfers. 

 

Analyse                    

De analyse is gebaseerd op alle verzamelde data: transcripten en verslagen van interviews, 

veldaantekeningen van de participerende observaties en transcripten en verslagen van focusgroepen en 

dialooggroepen. Het materiaal is gelezen, gecodeerd en voorzien van thema’s. Dit proces is uitgevoerd 

door twee onderzoekers, zij vergeleken hun codes en (sub)thema’s en bespraken dit in het 

onderzoeksteam totdat er consensus ontstond. 

Omdat het onderzoek volgens een iteratief proces verliep, vond de data-analyse deels gelijktijdig aan de 

dataverzameling plaats. Op deze manier stuurde de analyse ook tussentijds de dataverzameling aan.  

Zo zijn op basis van de oriënterende gesprekken, interviews en participerende observaties, eerste 

gedestilleerde issues en onderwerpen ter verificatie en verrijking ingebracht in de homegene 

focusgroepen. Na verdere analyse werden in de heterogene dialooggroepen voorlopige bevindingen nader 

verdiept, waarna wederom een analyseslag werd gemaakt. De waarde van relevante issues, betekenissen 

van ervaringen en onderlinge verbanden kwamen op deze wijze emergent naar voren.   

In een primaire analyse zijn de verschillende deelnemende instellingen afzonderlijk van elkaar 

geanalyseerd om uniciteit van elke instelling te kunnen beschrijven (context, locatiespecifieke kenmerken 

en factoren). Op basis van deze eerste analyse zijn case-beschrijvingen van elke instelling gepresenteerd in 

een tussenrapportage. Deze tussenrapportage is gedeeld en besproken met de stuur- en klankbordgroep. 

Het doel van deze tussentijdse terugkoppeling was zowel een ‘member check’ van de analyse (herkennen 

de instellingen zich in de betreffende case-beschrijving?) als gezamenlijke dialoog over de voortgang en 

richting van het onderzoek. In een secundaire analyse zijn de verschillende onderzoekssettings met elkaar 
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vergeleken om de uniforme bestanddelen en de invloed van specifieke (contextuele) factoren te 

identificeren. 

Hoewel de data-analyse niet vanuit een bepaald theoretisch kader is ingestoken, bleek gaandeweg de 

analyse dat veel thema’s die uit de data naar voren kwamen zijn te herkennen in de zorgethiek. Ten 

behoeve van de verdere verrijking van de analyse is daarom besloten gebruik te maken van theorie uit de 

zorgethiek. Ook theorieën uit de arbeids- en organisatiepsychologie boden richting en verrijking.  

Tot slot zijn kwantitatieve gegevens en registraties uit de deelnemende instellingen geanalyseerd en waar 

mogelijk vergeleken met de kwalitatieve data. Met deze analyse werd beoogd de kwantitatieve gegevens 

te verklaren vanuit de kwalitatieve data. Er is voor de analyse gebruik gemaakt van de gegevens die binnen 

de specifieke afdelingen beschikbaar waren en waar mogelijk werd dit per niveau (afdeling, teams) 

toegespitst. De cijfers, zoals deze zelf in de organisatie worden verzameld en gebruikt, zijn aan de hand 

van de kwalitatieve gegevens geduid en in de case-beschrijvingen opgenomen.  

Bij de duiding van deze kwantitatieve gegevens nemen wij grote voorzichtigheid in acht, omdat niet in alle 

gevallen volledig duidelijk is hoe de cijfers zijn verzameld, welke onderzoeksvragen daar aan ten grondslag 

hebben gelegen, met welke al dan niet gevalideerde schalen is gemeten, en hoe de concepten zoals ze zijn 

genoemd moeten worden begrepen. De teksten waarin de duiding is beschreven, zijn voorgelegd aan de 

desbetreffende managers en/of bestuurders voor een ‘member check’.  

 

Kwaliteitscriteria 

Om de kwaliteit en validiteit van de verzameling, analyse en interpretatie van data te waarborgen, zijn 

verschillende kwaliteitsprocedures gevolgd.  

Een belangrijke kwaliteitsprocedure die de kwaliteit van het onderzoek bij de dataverzameling waarborgt, 

is datatriangulatie. Dit betekent dat er meerdere manieren van dataverzameling worden gebruikt 

(interviews, participerende observaties, focusgroepen, dialooggroepen, kwantitatieve registraties van de 

betreffende instellingen). Op deze wijze worden onderzoeksthema’s vanuit verschillende perspectieven 

belicht en vindt versteviging van verzamelde data plaats. Dit zorgt naast validatie van de data ook voor 

verdieping en verrijking van de data. Datatriangulatie vond daarnaast gedurende het gehele 

onderzoeksproces plaats door het regelmatig bespreken en reflecteren op onderzoeksgegevens en 

voorlopige analyses binnen het onderzoeksteam. Door deze herhaalde interne terugkoppeling en reflectie, 

werd de verdere verdieping en analyse ondersteund en aangescherpt. Ook kon hierdoor mogelijke 

kleuring door individuele perspectieven van betrokkenen worden tegengegaan. Het hermeneutisch-

dialectische proces biedt  mogelijkheid tot bijsturing en verkleint de kans op bias. De gegevensverzameling 

is pas afgerond als saturatie werd bereikt, dat wil zeggen dat er herhaling van informatie optrad.  

Ten behoeve van de betrouwbaarheid zijn de analyses uitgevoerd door ten minste twee onderzoekers. Zij 

hebben hun analyses vergeleken en bij verschil van mening heeft discussie plaatsgevonden in het 

onderzoeksteam. Het onderzoeksteam heeft op structurele en regelmatige basis kritisch gereflecteerd op 

de eigen positie en mogelijke beïnvloeding en kleuring van de data-analyse en interpretatie. 

Een kwaliteitsprocedure om de geloofwaardigheid van de data en analyse te vergroten en te waarborgen, 

is de ‘member check’. Dit houdt in dat de bevindingen ter controle opnieuw bij participanten aan het 

onderzoek worden voorgelegd, zodat zij kunnen nagaan of ze zich in de analyse kunnen vinden. 

Uitgewerkte interviews en gespreksverslagen zijn ter goedkeuring en herkenning aan betrokkenen 

verstuurd. Tevens hebben member checks plaatsgevonden op groepsniveau door tussen- en 

eindrapportage te bespreken met betrokkenen. 
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Er is vertrouwelijk en zorgvuldig omgegaan met de gegevens die betrokkenen verstrekten. Voorafgaand 

aan de gesprekken met betrokkenen is toestemming gevraagd voor audio-opname. Gespreks- en 

observatieverslagen  zijn alleen gedeeld in het onderzoeksteam. In de rapportage en presentatie van de 

bevindingen is de privacy van betrokkenen gewaarborgd en zijn citaten geanonimiseerd.  

 

Kracht en beperkingen van de studie 

Deze studie kent een aantal beperkingen. We zijn ons ervan bewust dat de veranderingen die wij hebben 

waargenomen niet een op een zijn toe te rekenen aan VHNZ. Ook andere contextuele factoren hebben dit 

veranderingsproces bevorderd dan wel belemmerd. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van kleinschalig 

wonen in Maartenshof, dat ook een grote impact heeft op de zorg en het werk. Voorts dient bedacht te 

worden dat de mogelijkheden om te spreken met bewoners en familie beperkt is geweest, ondanks al 

onze inspanningen. Dit heeft te maken met het overlijden van bewoners, de tijdsduur die verstreken was 

na afronding van VHNZ en geheugenproblemen. De kracht van deze studie is gelegen in het verkrijgen van 

een diepgaand inzicht in de context en ervaringen van vele betrokkenen door een gecombineerd gebruik 

van methoden en bronnen (principe van triangulatie). Zo is een breed spectrum aan ervaringen verzameld, 

en bias ten gevolge van de dominantie van een stakeholder groep perspectief voorkomen. Door de 

cyclische en dialogische werkwijze (hermeneutisch-dialectisch proces) zijn perspectieven op elkaar 

betrokken en zijn bevindingen gaandeweg gevalideerd.  

In de conclusie van het evaluatieonderzoek dat is uitgevoerd door TNO wordt gesteld dat een evaluatie 

van VHNZ op meer kwalitatieve wijze nuttig zou kunnen zijn om ontwikkelingen te kunnen analyseren en 

interpreteren (Klein Hesselink et al., 2011). Om een eventueel effect van VHNZ te kunnen vaststellen, ook 

in kwalitatief onderzoek, is continuïteit van het project noodzakelijk en moeten de instellingen zich 

gecommitteerd hebben aan deze continuering.  De drie instellingen die betrokken zijn geweest bij deze 

evaluatie hebben niet allemaal het project voortgezet of zijn nieuwe projecten gestart. Voor Maartenshof 

is het belangrijk dat effect wordt aangetoond alvorens het project te continueren; Hilverzorg heeft het 

project gecontinueerd (In Voor Zorg)en in de visie en missie verankerd ongeacht de uitkomst van het 

evaluatieonderzoek, en; de Van Neynselgroep heeft na VHNZ ook nieuwe projecten uitgevoerd op het 

gebied van kwaliteitsverbetering (project BETER).  Kortom, de vraag is of aan deze voorwaarde voor een 

nieuwe evaluatie zoals gesteld door TNO van VHNZ is voldaan. Vanuit de methodologie van responsieve 

evaluatie wordt echter op andere wijze gekeken naar evaluatie. Sociale processen vinden continu plaats en 

een ontwikkeling kan niet ‘stop’ worden gezet ten behoeve van een wetenschappelijke evaluatie: de 

werkelijkheid haalt ons in. Maar een reflectie op de sociale processen, in een iteratief proces met 

betrokken actoren zoals zorgmedewerkers, management, observerende onderzoekers en kritische 

betrokkenen kan inzicht geven in de effecten en het belang van een project zoals VHNZ.  

 

Een voordeel van deze follow-up evaluatie is ook dat de effecten van het VHNZ zich over een langere 

periode hebben kunnen ontwikkelen. Wat in de TNO studie nog niet werd gemeten, is nu wel zichtbaar 

geworden. Dit houdt natuurlijk verband met een ander sterk punt, namelijk dat dit een kwalitatieve studie 

is geweest. De effecten die zijn waargenomen zijn van zo’n aard (vertrouwen, ruimte, verbindingen) dat 

deze zich niet gemakkelijk laten operationaliseren in maten en bestaande gevalideerde meetinstrumenten. 

In feite heeft de TNO studie niet de instrumenten gebruikt die passend waren bij de doelen die VHNZ 

beoogde. De missie van VHNZ was om verbroken verbindingen te herstellen en om van een gedeelde 

verantwoordelijkheid samen zorg te dragen voor elkaar en de gemeenschap. Om tegemoet te komen aan 

de evidence-based imperatief die geldend is in de zorg is de missie van VHNZ vertaald in meetbare doelen 

(SMART geformuleerd). Echter, deze doelen corresponderen maar ten dele met datgene dat VHNZ wil 

bereiken en wat de instellingen - die de ruimte kregen om VHNZ zelf in te vullen - wilden realiseren. De 

huidige studie is door het kwalitatieve karakter ervan meer gegrond in de werkelijkheid en realiteit van de 

zorg en de instellingen en doelen van betrokkenen,  en is daarmee meer valide dan de TNO studie. 
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Indien VHNZ een vervolg krijgt en men uitkomsten wenst te kwantificeren - hetgeen op zich een legitiem 

doel is - zou veel preciezer bezien moeten worden wat men nu eigenlijk wenst te meten. Het ontwikkelen 

van een instrument dat op valide wijze meet wat VHNZ beoogt, is van het allergrootste belang om te 

voorkomen dat conclusies worden getrokken over de effectiviteit ervan die niet houdbaar zijn 
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DEEL 1 - CASE-BESCHRIJVINGEN                                                     

In dit deel presenteren we de case-beschrijvingen van Maartenshof (Zorggroep Groningen), De Taling, De 

Citadel (Van Neynselgroep) en St.Carolus (Hilverzorg). In deze case-beschrijvingen gaan we onder meer in 

op de kenmerken van de locaties, de wijze waarop VHNZ op de afzonderlijke locaties is vormgegeven, hoe 

betrokkenen terugkijken op het proces en welke transities zij in de dagelijkse praktijk ervaren.   

                             

 

 
 

 

 

ZORGGROEP GRONINGEN - MAARTENSHOF 

 

Achtergrond 

Verzorgings- en verpleeghuis Maartenshof (onderdeel Zorggroep Groningen) start in maart 2010 op de 

afdeling somatiek met Van Harnas naar Zomerjurk (VHNZ). Enige tijd daarvoor is kleinschalig wonen 

binnen een grootschalige setting mogelijk gemaakt. In 2009 is het nieuwe verpleeghuis van Maartenshof in 

gebruik genomen. De etage waar VHNZ plaatsvindt telt vier woningen met ieder acht cliënten. De cliënten 

zijn ouderen met een lichamelijke handicap, het merendeel rolstoelafhankelijk, soms met ook cognitieve 

beperkingen. Elke cliënt heeft een eigen woon/slaapkamer met een gedeelde badkamer en toilet en er is 

een gemeenschappelijke huiskamer met keuken. Op elke woning werkt één team (5-10 medewerkers). Het 

kleinschalig wonen heeft het takenpakket van de zorgmedewerkers veranderd. Naast de intensieve zorg 

worden nu ook alle voorkomende (zorg) taken door de medewerkers uitgevoerd (zoals koken, wassen, 

strijken , andere huishoudelijke werkzaamheden). Van Harnas naar Zomerjurk wordt ingezet om beter aan 

te gaan sluiten op deze kleinschalige setting.  

 

Motivatie voor deelname 

De bestuurder van Zorggroep Groningen hoort via via over VHNZ. Op Maartenshof wordt voor de 

kleinschalige zorg al nagedacht over nieuwe werkwijzen en daarmee samenhangend het loslaten van oude 

patronen en denkwijzen. Volgens de bestuurder had  de verpleging bijvoorbeeld, ondanks de 

kleinschaligheid, nog steeds de neiging om “te  vliegen en te draven” en waren zij na de ochtendzorg al 

vermoeid. VHNZ zag ze als kans om medewerkers bewust te maken van deze ingeslepen patronen en te 

leren dat het ook anders kan. De essentie van VHNZ is voor haar dat verzorgenden en verpleegkundigen 

uit hun harnas (ingeslepen patronen) kruipen, waardoor ze  ‘makkelijker in het werk komen te staan’ en 

‘makkelijker contact leggen’ met cliënten. 

 

In het kader van de omslag naar kleinschalige zorg richt de locatiemanager van Maartenshof zich op het 

project ‘Trots op onze zorg’. In dit project staan vragen centraal als ‘Wat kun je goed, hoe kun je dat 

toepassen op je werk? Hoe kom je in contact met je cliënt en hoe geef je vragen richting zorg goed vorm?’ 

Het gedachtegoed van VHNZ sluit hier goed op aan. Als ook de locatiemanager van Maartenshof 

enthousiast is, wordt besloten mee te doen aan VHNZ.  
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Keuze voor de afdeling somatiek 

Het afdelingshoofd van de afdeling somatiek wilde destijds graag meedoen aan het project ‘Trots op onze 

zorg’ en wilde dit vorm geven op  de afdeling toen VHNZ bekend werd. VHNZ paste goed bij ‘Trots op onze 

zorg’ én er hing een mooie subsidie aan. Hoewel de afdeling somatiek is gevestigd op de vierde en vijfde 

etage, wordt ervoor gekozen alleen de vijfde etage te betrekken bij VHNZ. Hierdoor bleef het overzichtelijk 

en haalbaar, en kon de vierde etage fungeren als controlegroep. Bovendien werd volgens het 

afdelingshoofd  op de vijfde etage minder goed samengewerkt dan op de vierde. Er heerste een 

eilandjescultuur; er was geen samenwerking tussen de teams van de verschillende woningen:  

“De voordeur van de woning dat was tevens het einde van de wereld”. Het afdelingshoofd kreeg veel 

klachten over de samenwerking. De verwachting was dat daarom juist op die afdeling het project een 

meerwaarde zou zijn.  

 

Start Van Harnas naar Zomerjurk 

Draagvlak en betrokkenheid creëren  

Een projectteam bestaand uit een locatiemanager (en intern projectleider), het afdelingshoofd, een 

interne coach (praktijkopleider), twee externe coaches en een bedrijfseconomisch adviseur wordt 

samengesteld. Tijdens een feestelijke introductiemiddag wordt uitleg gegeven over VHNZ en de invulling 

ervan. Hiervoor worden medewerkers en cliënten, maar ook familieleden en andere belanghebbenden 

uitgenodigd. Vervolgens gingen de externe coaches en de interne coach van start met het interviewen van 

alle medewerkers en een groot deel van de cliënten. Hierbij stonden vragen centraal als: ‘Wat verwacht je 

van het project? Wat vind je op dit moment heel erg goed gaan? Wat vind je minder goed gaan?’. Doel 

was een beeld te krijgen van verwachtingen en het definiëren van een startpunt. 

 

Eerste indruk en verwachtingen 

Aanvankelijk liepen de verwachtingen van medewerkers uiteen. Veel medewerkers stellen zich sceptisch 

en afwachtend op, anderen zijn vooral hoopvol gestemd. Enkele medewerkers die terugblikken op de start 

van VHNZ geven aan dat de aankondiging van VHNZ een positief gevoel opriep. De titel sprak tot de 

verbeelding; het harnas was zeer herkenbaar. Een medewerker had het gevoel dat ze nu eens echt 

begrepen werden:  

 

“Ik dacht ‘yes we worden gehoord, eindelijk hebben ze het door! We krijgen hulp en we worden begrepen, 

eindelijk!’” 

 

De verwachtingen waren hoog gespannen. Er was vooral behoefte aan coaching op de werkvloer om te 

leren hoe het anders/beter zou kunnen en hoe meer tijd en ruimte te creëren voor de bewoner. Ook werd 

er verwacht dat er extra personeel zou worden ingezet. Een medewerker dacht dat VHNZ ook meer 

arbeidssatisfactie zou opleveren:  

 

“De kern van het verhaal was dat je meer plezier zou hebben, met een ander gevoel naar je werk gaan.” 

 

Bezwaren 

In de eerste reacties van medewerkers kwamen mogelijke voordelen naar voren (‘we krijgen extra 

handen’), maar er waren ook veel praktische bezwaren (zoals dat kost teveel tijd, daar hebben we niet 

genoeg personeel voor). Uit de gesprekken met diverse betrokkenen blijkt dat medewerkers al vóór 

aanvang van VHNZ een zeer hoge werkdruk ervaren. Het gevoel van gebrek aan tijd en gebrek aan 

mankracht lijkt door het kleinschalig wonen/werken te zijn versterkt. VHNZ werd gezien als iets wat er 

naast de gewone zorgtaken bij kwam. Omdat ook dit weer extra tijd en inspanning zou kosten waren 

sommige medewerkers sceptisch over de haalbaarheid. 

Verschil van inzicht 

Het afdelingshoofd geeft aan dat er naast al het enthousiasme, bij de projectleiding aanvankelijk toch ook 

enige twijfel zat. Dit had voornamelijk te maken met de vraag of VHNZ wel voldoende aan zou sluiten op 
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het traject ‘Trots op onze zorg’. Bovendien zou er met het binnenhalen van VHNZ ook invloed van 

externen komen. Dit kon een belemmering vormen voor het geven van richting aan het project. Bij 

aanvang van het project ontstaat er binnen het projectteam verschil van inzicht over de invulling van 

VHNZ. Dit levert soms discussie op. Niet alleen over de wijze waarop VHNZ zich moest ontplooien, ook 

over de mate waarin er al dan niet gestuurd diende te worden.  

 

Doelen 

Naast de ‘harde doelen’ die in het projectplan waren opgenomen (zoals verlagen verzuim en verloop, 

verhogen tevredenheid en verbeteren kwaliteit van zorg), formuleerde het projectteam een aantal 

zachtere doelen gericht op samenwerking, talentmanagement en dialoog met de cliënt. Het 

afdelingshoofd en een coach geven aan dat de invulling van het project meer gericht was op de 

medewerkers dan op de bewoners.  

 

Invulling en vormgeving Van Harnas naar Zomerjurk 

 

Samenwerken 

Met name omdat de vier woonunits vier afzonderlijke eilandjes dreigden te worden, was samenwerken 

een belangrijk thema binnen VHNZ:  

 

“We wilden die cohesie, de samenwerking, zo versterken dat het voor de medewerkers eigenlijk 

vanzelfsprekend was dat die afdeling één afdeling is en niet vier subafdelingen.”  

 

Ook medewerkers zeggen dat zij gewend waren zich alleen te richten op de acht bewoners op de eigen 

woning. Op een andere woning helpen deed je niet. Over het ontstaan van het ‘eilandjes-werken’ vertelt 

een medewerker dat er bij de overgang naar kleinschalig wonen heel specifiek was gezegd dat ieder team 

op z’n eigen woning werkte:  

 

“We moesten op onze eigen woning blijven, we hadden niks met de andere woningen te maken’, zo werd 

dat heel specifiek gezegd.”  

 

Door de krappe bezetting was het op een gegeven moment niet meer haalbaar om alle medewerkers aan 

één woning te koppelen en moesten medewerkers meer over de woningen rouleren. Het afdelingshoofd 

zegt dat het behoorlijk wat voeten in aarde had om iedereen in te laten zien en te laten begrijpen dat de 

samenwerking aan verbetering toe was. Voor medewerkers was het vooral moeilijk om weer om te 

schakelen:  

 

“Dus je moest toch weer naar die ander toe. Dat werd ons wel gezegd. We moesten op een gegeven 

moment onze eigen knop weer omzetten. Eerst mochten we niet, en nou moesten we weer. Dat was heel 

moeilijk in het begin.” 

 

Gedurende de looptijd van VHNZ werden er verschillende initiatieven genomen om de teamoverstijgende 

samenwerking op gang te brengen. Zo werden er overlegmomenten geïnitieerd voor meer afstemming en 

kennisoverdracht tussen de teams en werden er denktanks opgezet. Denktanks waren projectgroepjes die 

vanuit de interesses van de medewerkers werden opgericht. Bijvoorbeeld op het gebied van computers, 

koken, het inzetten van vrijwilligers of het organiseren van uitstapjes met bewoners. Elke denktank werd 

vertegenwoordigd door één medewerker van elke woning (op basis van intekening). Het afdelingshoofd 

vertelt dat de denktanks aanvankelijk stroef op gang kwamen. In het begin kwamen deelnemers hun 

afspraken niet na of ze vergaten ze. Uiteindelijk werden er meer initiatieven genomen en werd er samen 

nagedacht over ‘wat vinden wij belangrijk voor deze afdeling, voor de cliënten en voor onszelf?’. 

Medewerkers geven aan dat het vooral praktisch moeilijk te organiseren was om tijdens het werk ook nog 

eens afspraken te maken en allemaal bij elkaar te komen. Naast tijdgebrek kon vaak niet iedereen 

tegelijkertijd aanwezig zijn doordat er verschillende diensten werden gedraaid.   
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Talentmanagement en persoonlijke groei 

Een coach geeft aan dat er, mede op basis van wat medewerkers zelf aangaven belangrijk te vinden, 

tijdens VHNZ veel is gedaan op het gebied van communicatie. Er was bijvoorbeeld aandacht voor feedback 

en assertiviteit. Een team-inspiratiedag was onder meer gericht op talent- en kennisontwikkeling en 

onderlinge samenwerking. Elk afzonderlijk team keek met elkaar en een coach naar: ‘Wat  gaat er goed in 

ons team, wat hebben we nodig, wat zijn de teamrollen? Waar zijn wij goed in met z’n allen en hoe kan dit 

ingezet worden en bijdragen aan de samenwerking met de rest van de afdeling?’. Een medewerker zegt 

hierover: 

 

“Dat was heel leuk en ook wel echt interessant (…) We zaten dus  inderdaad in kleinere groepen, 

zeg maar, waardoor de mensen die normaal niet veel durven te zeggen al makkelijker inbreng 

durven te doen. En je ging gewoon echt brainstormen over, nou ja, waar lopen we tegenaan en wat 

kunnen we er zelf aan gaan veranderen en zullen we  afspraken gaan maken? Ja, en ook gewoon 

voor de woning,  wat is voor de mensen niet fijn en wat kunnen we daar aan doen?” 

 

Medewerkers konden ook gebruik maken van individuele coaching. Een coach vertelt dat hoewel er in 

eerste instantie nog wat terughoudendheid was, medewerkers na verloop van tijd makkelijker naar haar 

toe kwamen om iets te bespreken. Vooral door elkaar vaker te zien ontstond er steeds meer vertrouwen. 

De persoonlijke coaching werd door veel medewerkers als een positief onderdeel van VHNZ ervaren. De 

ondersteuning bij persoonlijke vraagstukken/problemen hebben zij als waardevol ervaren. Een aantal 

medewerkers zegt hier in het huidige functioneren nog steeds iets aan te hebben (bijvoorbeeld met 

betrekking tot assertiviteit, afstand nemen, onderscheid tussen de persoonlijke en de professionele rol). 

Zowel op individueel als op teamniveau werd de methode van appreciative inquiry gehanteerd. Alles met 

een hele positieve blik benaderen: wat lukt op dit moment erg  goed en hoe kunnen we dat versterken?  

 

Dialoog met de cliënt 

Om cliënten meer inspraak te geven, werd ‘de huisraad’ geïntroduceerd: een overlegvorm op de woning 

waar zowel cliënten als medewerkers aan deelnemen (en eventueel overige betrokkenen zoals familie, 

vrijwilligers, mantelzorgers). Tijdens dit overleg kunnen bewoners aangeven wat zij belangrijk vinden en/of 

graag zouden willen. Zowel coaches (intern en extern), afdelingshoofd als medewerkers uiten zich 

overwegend positief over de huisraad. De interne coach geeft aan dat dit een goede manier was om het 

gesprek met elkaar op gang te brengen en de bewoners hun eigen dingen naar voren te laten brengen. 

Onderstaand fragment illustreert een huisraadoverleg:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een medewerker geeft aan dat het vaak wel van de bewoners op een woning afhing of het overleg werkte 

of niet. Het gesprek kwam soms moeilijk op gang, volgens een medewerker ook omdat bewoners niet 

altijd kritisch durven zijn:  

 

“Op onze woning werkte dat gewoon niet, onze bewoners zeggen gewoon niets dus dat heeft helemaal 

geen nut.”  

 

De Huisraad 

“Er was op een gegeven moment een huisraad gepland en er was één bewoner die heel duidelijk 

aangaf van‘nou, dat eten hier dat vind ik maar niks’. Waarop er een medewerker zei ‘ja, hoe 

kunt u dat nou zeggen’. ‘Nou’ zei ze ‘die tuinbonen van jullie zijn niet te eten’. Gewoon ‘pof’ 

werd het zo neergelegd. ‘Nou’ zei de EVV-er van de woning ‘hoe zou je het dan graag willen 

hebben?’ En toen kwam dus het gesprek op gang: over het eten op de woning, over hoe de 

afspraken gemaakt werden op de woning, hoe ze bejegend werden, dat ze het heel jammer 

vonden en soms ongepast om zomaar niet op de deur te kloppen en zo hun kamer binnen te 

lopen.” 
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“Nou, die huisraad liep op zich altijd wel moeilijk. (…) Maar, je merkte ook wel dat, ze durven ook niet echt 

negatief te zijn (…) Misschien ook wel omdat ze ja, inderdaad geen kwaad willen praten erover, dat ze al 

lang blij mogen zijn dat ze hier zijn, denk ik.” 

Op deze woning wordt de huisraad dan ook niet meer georganiseerd. Op andere woningen heeft de 

huisraad ook na VHNZ nog plaatsgevonden maar inmiddels is dit, door een gebrek aan initiatief dit weer te 

organiseren, al weer enige tijd geleden. Diverse betrokkenen zijn van mening dat dit eigenlijk weer 

opgepakt zou moeten worden omdat de bijeenkomsten als waardevol werden ervaren. 

 

Bewustwording en bejegening 

‘De Keerzijde’ was een workshop waarin medewerkers 24-uur in de rol van cliënt konden ervaren hoe het 

is om ‘patiënt’ te zijn en je te laten verzorgen. Deze workshop werd gefaciliteerd door trainers/acteurs van 

een extern trainingsbureau. Het afdelingshoofd geeft aan dat deze workshop enorm veel weerstand 

opriep. Een medewerker die terugdenkt aan de aankondiging van de workshop zegt: “Toen stonden bij 

iedereen de haren rechtop, dat je 24 uur aanwezig moest zijn.” De workshop werd gezien als een grote 

belasting die grote impact had op de privésituatie. Omdat het een kostbare workshop was en het moeilijk 

was om medewerkers te enthousiasmeren, is vanuit het locatiemanagement geprobeerd om deelname 

verplicht te stellen. Het afdelingshoofd vertelt dat hij hier wel moeite mee had:  

 

“Dat past helemaal niet in het gedachtegoed van het project. Want je wilt commitment, je wilt deelname, 

en je wilt ook dat mensen het leuk vinden en geïnspireerd raken.”   

 

Toen verplichtstelling niet bleek te werken is met elk individu een gesprek gevoerd om te kijken waar de 

weerstand zat en hoe dit eventueel op te lossen zou zijn. Veel praktische bezwaren konden opgelost 

worden (zoals vervoer, oppas, wel meedoen maar niet overnachten). Ook heeft de instelling die de 

workshop uitvoerde meer uitleg gegeven. Uiteindelijk heeft met uitzondering van een enkeling iedereen 

meegedaan. 

 

Een coach is van mening dat de workshop voor veel medewerkers een ‘eyeopener’ is geweest. De 

ervaringen hebben volgens haar bijgedragen aan bewustwording en reflectievermogen. Zij heeft het idee 

dat door meer begrip voor de cliënten, de samenwerking met de cliënt ook beter op gang kwam. 

Een medewerker bevestigt dat de workshop haar meer inzicht heeft gebracht: ze heeft geleerd zich meer 

te verplaatsen in de bewoner en in hoe het voelt als anderen continu dingen voor je bepalen. Ze zegt dat 

ze hierdoor wel iets anders is gaan kijken. Wanneer een bewoner nu bijvoorbeeld geen zin heeft in een 

activiteit dan is ze nu eerder geneigd dit zo te laten: “Dan hoeft het niet, misschien wil deze bewoner de 

volgende keer weer wel.” 

 

Andere medewerkers brengen aspecten van de workshop naar voren waarover zij minder positief zijn. Er 

wordt  bijvoorbeeld aangegeven dat de wijze waarop deelnemers door de trainers van de workshop 

bejegend werden, niet altijd aansloot op de eigen beleving:  

 

“De manier waarop zij met ons omgingen in de workshop dacht ik ‘ ja sorry hoor, maar zo ga ik echt niet 

met bewoners om.’” (…) “Zij probeerden ons te bejegenen zoals ze dachten dat wij dat ook doen, dat gaf 

ons niet altijd een even leuk gevoel zeg maar.”  

 

Een andere medewerker zegt dat de workshop bij haar het gevoel ‘het niet goed te doen’ versterkte. Zij 

was zich al bewust van het feit dat het voor de cliënt niet leuk is om afhankelijk te zijn van anderen. Maar 

ze zegt dat in de dagelijkse praktijk situaties waarin je iemand moet laten wachten soms niet te vermijden 

zijn. Door in de workshop zelf te ervaren hoe het is om te moeten wachten tot iemand je naar de wc 

brengt, ging zij nog meer werkdruk voelen:  
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“Dan is het nog erger als je gaat voelen hoe rot dat voelt. Daardoor krijg je nog meer druk eigenlijk op je 

eigen werk.” (…) “Daar heb ik heel veel moeite mee gehad. Het werd daardoor alleen maar meer 

benadrukt. Daardoor kreeg ik ook een beetje het gevoel dat wij het niet goed doen.” 

 

De meeste medewerkers geven aan dat ze gedurende de workshop wel veel plezier hebben gehad met 

collega’s onderling. Uit de gesprekken komt naar voren dat er een soort saamhorigheidsgevoel ontstond. 

Een medewerker geeft aan dat je elkaar op een andere manier leerde kennen. Volgens haar is hierdoor 

wat meer wederzijds begrip ontstaan waardoor ook het contact met elkaar op de werkvloer anders werd:    

 

“Ja en het is ook goed dat je eens een keer iets samen doe. En dat merk je als je werkt in die 24 uur, dan 

kom je je collega’s ook eens een keer heel anders tegen en dat is ook een keer goed.  

Als je elkaar iets persoonlijker kent dan heb je ook wat meer begrip van goh, waarom is iemand zo? (…) dan 

heb je ook ander contact, ja dan heb je ook wat meer over naar elkaar.” 

 

 

Verloop van het proces 

 

Tijd en mankracht 

Gedurende VHNZ ervaren medewerkers gebrek aan tijd en mankracht als groot probleem. Vooraf was 

aangekondigd dat er extra mensen ingezet zouden worden. In het begin werd dit ook wel gedaan, later 

was hier volgens enkele medewerkers nauwelijks nog sprake van. De activiteiten werden vaak als extra 

belasting ervaren. Een medewerker geeft aan dat het moeilijk was om extra dingen te organiseren als je 

aan de basiszorg al amper toekwam. Doordat er zoveel werd gevraagd, nam de werkdruk toe. 

Medewerkers zeggen dat als er een workshop was, ze ook vaak terug moesten komen in hun eigen tijd:  “ 

Je hebt de uren die je werkt en daarnaast je privéleven en dan denk je van ja, nog een keer weer naar 

Maartenshof. Dat vond ik altijd wel een beetje lastig hoor.” 

 

Aansluiting  

Volgens medewerkers sloten de activiteiten en workshops die georganiseerd werden niet altijd aan op hun 

behoeften. De bedoeling ervan was soms onduidelijk, zoals bij  genoemde workshop ‘De Keerzijde’(24-uur 

zorg). Ook bij een workshop waarin bewoners en medewerkers een kleur- en kledingadvies kregen, was 

voor sommigen het (lange termijn) doel onduidelijk. Omdat er soms een gebrek aan aansluiting werd 

ervaren, is een medewerker van mening dat de externe coaches eerst op de afdeling mee hadden moeten 

lopen. Op die manier hadden ze zich beter eigen kunnen maken met de situatie op de afdeling en hier 

gerichter op in kunnen spelen: “Ze komen binnen in iets wat ze eigenlijk niet kennen, zo heb ik het 

ervaren.” 

 

Er was een sterke behoefte aan praktische tips en adviezen op de werkvloer en het zoeken naar 

mogelijkheden om meer tijd en ruimte te creëren voor bewoners. Hoewel was aangekondigd dat er 

iemand zou mee komen lopen om praktische tips te geven, is dit uiteindelijk niet meer gebeurd. 

Terugkijkend op VHNZ , geven enkele medewerkers aan het idee te hebben dat er weinig van is 

overgebleven. Ze hadden er veel meer van verwacht. Er is erg veel in geïnvesteerd, zowel financieel als qua 

inzet, maar wat het nu echt heeft opgebracht is onduidelijk gebleven. Hierover is geen terugkoppeling 

geweest.  

 

Betrokkenheid 

Hoewel het aanvankelijk de bedoeling was ook paramedici/behandelaren bij VHNZ te betrekken, is dit 

uiteindelijk niet gebeurd. Een betrokkene uit het behandelteam vertelt dan ook zich niet betrokken te 

hebben gevoeld bij VHNZ. Zij noemt dit een ‘gemiste kans’. Bij aanvang van het project heeft het 

behandelteam een keer geluncht met de projectleiders. Tijdens deze lunch zijn een aantal onderwerpen 

besproken (zoals ‘hoe kijken behandelaren aan tegen de samenwerking, wat zijn verbeterpunten?’). Na 
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deze bijeenkomst hoorden paramedici/behandelaren er maanden niets meer over en zijn ze er niet meer 

bij betrokken:  

 

“Dan begin je met goede intenties en iedereen is denk ik best wel welwillend om wat te doen en daar een 

steentje aan bij te dragen en die verandering te ondergaan. En als je dan vervolgens niets hoort dan is het 

gewoon jammer. Mijn interesse voor het project is dan wel snel weg. En dan draag je het dus niet met z’n 

allen. Dan is het een ding van de verzorging en van de bewoner. Terwijl het verder gaat dan alleen 

verzorging en bewoners.” 

 

Eigenaarschap 

De bestuurder geeft aan zich gedurende het project niet teveel te hebben gemengd in het proces. Ze wilde 

de locatiemanager graag de ruimte geven om het project vorm te geven. De locatiemanager bracht  

verslag uit in de werkoverleggen en hield haar zo op de hoogte.  

Betrokkenen geven aan dat de locatiemanager/projectleider VHNZ destijds met zeer veel enthousiasme 

heeft omarmd. Wel ontstond er tussen de projectleider en andere projectleden discussie over hoe het 

eigenaarschap en verantwoordelijkheden werden verdeeld en op welke manier er invulling moest worden 

gegeven aan het Zomerjurk-gedachtegoed. 

 

 

Gepercipieerde effecten  

 

Welke veranderingen heeft VHNZ teweeg gebracht of in gang gezet? Volgens betrokkenen is het moeilijk 

relaties te leggen en aan te wijzen wat er nou specifiek uit VHNZ is voortgekomen. Door de overgang naar 

kleinschalig wonen waren er al veranderingen in gang gezet. Door de huidige kleinschalige setting is de 

afstand tussen medewerkers en bewoners bijvoorbeeld al kleiner geworden. Een medewerker geeft aan 

dat er hierdoor meer (wederzijdse) belangstelling en betrokkenheid is ontstaan. Ook participatie van 

familie is al gebruikelijker geworden. Toch blijkt uit de gesprekken dat er verschillende veranderingen 

worden ervaren die wel in verband kunnen worden gebracht met VHNZ. Onder andere op het gebied van 

leidinggeven, samenwerken en de sfeer op de afdeling. 

 

Leiderschap 

Het afdelingshoofd vertelt dat door VHNZ zijn leiderschapsstijl een grote transitie heeft doorgemaakt: van 

sturend naar faciliterend. Vóór VHNZ wilde hij als leidinggevende alles beheersen en onder controle 

houden. Dit deed hij onder meer door zichzelf overal probleemeigenaar van te maken en continu kant en 

klare oplossingen aan te leveren. Tijdens VHNZ is zijn kijk op leidinggeven veranderd. Door individuele 

coaching kwam hij tot het inzicht dat de uitdaging hem met name zit in het faciliteren van medewerkers:  

 

“Wat heeft deze medewerker nodig om zijn werk zodanig te doen dat we hier trots kunnen zijn op wat we 

doen en kwalitatief goede zorg leveren?” 

 

Er zijn volgens hem nog steeds wel allerlei sturingsmechanismen, maar de benadering is anders. Hij geeft 

aan dat hij mensen meer is gaan ondersteunen. Concreet komt het neer op meer vragen stellen in plaats 

van opdrachten geven en uitgaan van de capaciteiten die een ieder heeft: ‘Wat kun jij goed? Wat wil jij 

graag? Kun je zelf eens nadenken over het probleem?’ Door medewerkers mede-eigenaar van een 

probleem te maken en samen te kijken naar een oplossing voelen medewerkers zich meer serieus 

genomen en krijgen ze meer zelfvertrouwen.  

 

“Dan merk je ook wanneer je mensen die kans geeft, ze zich ook veel meer serieus genomen voelen en zelfs 

al op een gegeven moment jou niet meer nodig hebben en alleen maar met de oplossing komen.” 

 

De verhouding tussen leidinggevende en medewerker verandert hierdoor. Wederzijds vertrouwen is van 

belang om deze veranderende relatie tot stand te kunnen brengen.  
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Initiatieven 

Het afdelingshoofd zegt dat er ten opzichte van vóór VHNZ verschil zichtbaar is in het oplossend vermogen 

van medewerkers en de initiatieven die genomen worden. Hij zegt dat er weinig vraagstukken meer 

worden voorgelegd zonder dat zelf al is nagedacht over een mogelijke oplossing:  

 

“Ik heb nu vaker iemand aan de telefoon die zegt van ‘hey, Jantje is ziek ik heb even Pietje gebeld, dus die 

komt vanavond’. Nou, blijer kun je mij niet maken. Voorheen was Jantje ziek.”  

 

Hoewel dit niet voor alle medewerkers geldt, zetten sommige medewerkers hun ervaring uit VHNZ 

zichtbaar in. Zo stelde een EVV-er (Eerst Verantwoordelijke Verzorgende) voor om weer een teamdag te 

organiseren om de samenwerking nog eens onder de loep te nemen. Een andere EVV-er nam het initiatief 

om te kijken naar individuele kwaliteiten in het team en verdeelde op basis hiervan de taken op de 

woning.  

 

Optimalisatie werkprocessen 

Vaste overlegmomenten  

Gedurende VHNZ ontstaat het inzicht dat voor een goede samenwerking, onderlinge afstemming van 

belang is. Daarom is er nu op vier vaste tijden werkoverleg. Elke ochtend van 7:00-17:15 uur vindt het 

eerste overlegmoment plaats. Hierbij is één verzorgende per woning aanwezig. Er wordt doorgesproken 

wat bijzonderheden zijn en er wordt gekeken waar iemand eventueel hulp van een ander kan gebruiken. 

Rond 09:30 uur komen de medewerkers weer even bij elkaar om te kijken waar iedereen is in de 

werkzaamheden en of er nog ergens bijgesprongen moet worden. Als de avonddienst de dagdienst 

overneemt is er een overlegmoment (15:00 uur) en om 23:00 uur vóór aanvang van de nachtdienst.  

 

Bijspringen op andere woningen 

Waar medewerkers vroeger niet verder keken dan de eigen woning, helpen collega’s elkaar waar nodig nu 

ook op andere woningen: “Nu ga je gewoon als je zelf klaar bent met je werk of je weet dat er een collega 

alleen staat, ga je gewoon heen.” Dat medewerkers bijspringen op andere woningen blijkt ook uit een 

observatiemoment: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerking 

De onderlinge samenwerking tussen de woningen op de vijfde etage is verbeterd. Dit wordt naar voren 

gebracht door het afdelingshoofd, de coach en verschillende medewerkers. Ook  

 

Bewoner onwel 

Inmiddels zijn alle bewoners aan tafel geschoven (de meeste bewoners in rolstoel). Ruud (helpende) 

heeft de tafel gedekt en de bewoners die dat willen krijgen een bordje tomatensoep. Dan, zomaar 

uit het niets, begint mevrouw De Wit over te geven (dit is de bewoonster die gedurende de ochtend 

afwezig voorover in haar rolstoel zat). Ze kijkt expressieloos en kan niets uitbrengen, ze lijkt zich ook 

niet goed te kunnen bewegen. Alles loopt over haar kleding heen. Paula en Ruud lopen snel naar 

haar toe en houden een bakje onder haar kin. De andere bewoners die aan tafel zitten reageren vrij 

rustig op wat er gebeurt. Er klinken geluiden als: “‘hè, kan gebeuren.” “Ja vervelend”, “Daar kan je 

niets aan doen”. Als Paula op een andere woning een collega gaat halen om haar te helpen bij het 

verschonen van mevrouw De Wit blijft Ruud met het bakje bij mevrouw staan. Hij aait haar zachtjes 

in haar nek.  (…) Paula komt terug en zegt dat er zo een collega van woning 5b komt om haar te 

helpen. Paula vraagt aan Ruud of hij de vloer wil schoonmaken. Ze rijdt mevrouw De Wit naar haar 

kamer. (…) De verzorgende van woning 5b komt binnen. Samen tillen ze mevrouw De Wit met de lift 

uit haar rolstoel in bed. Ze verschonen haar samen en trekken haar iets anders aan.  

 

Fragment participerende observatie - Maartenshof - woning 5a 
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Een betrokkene uit het behandelteam die veel op de vijfde etage is, geeft aan dat er verbetering zichtbaar 

is. Ze vindt het prettig dat er een sfeer is ontstaan waarbij medewerkers elkaar uit zichzelf helpen zonder 

dat iemand erom hoeft te vragen. Sinds VHNZ is dit volgens haar beter geworden:  

 

“Er wordt beter geëvalueerd, er zijn vaste overlegmomenten. Nu wordt er gezegd ‘goh kan ik jou nog 

helpen, kan ik jou nog helpen? Hoe gaan we het verdelen vandaag?’ Dat is wel sinds dat project echt 

beter.”  

 

Ook wordt er nu meer informatie gedeeld. Ze vertelt dat het vroeger nog wel eens gebeurde dat er op een 

woning iemand terminaal was en ging overlijden, en dat de woning die ernaast lag dan van niks wist. Dit 

heeft ze altijd ‘heel bijzonder’ gevonden omdat zo’n stervensfase best wel zwaar is. Dat moet je ook met je 

collega’s delen.  

 

“Dat is veranderd. En dan is het prettig dat je weet dat ze elkaar ondersteunen en dat iedereen op de 

hoogte is van de situatie. En dan kan je het ook makkelijker overdragen. Dus in dat opzicht, dat is wel echt 

een verbetering hoor, dat men weet van de buren wat er speelt.” 

 

Het afdelingshoofd zegt te merken dat er bijna niemand meer overdag aan de deur komt omdat de 

samenwerking niet goed loopt. Hij krijgt het nu vaker terug als een medewerker fijn gewerkt heeft en als 

het een zware dag was hoort hij dat veelal pas aan het einde van die dag: “Dat is anders dan voorheen, 

want dan werd je halverwege gebeld van ‘Help me, we komen er niet meer uit’. Dat mensen komen 

uithuilen dat heb ik nu al een jaar niet meer meegemaakt.”  

Naast de verbeterde samenwerking tussen de woningen op de vijfde etage, komt volgens het 

afdelingshoofd ook de samenwerking tussen de twee etages (vier en vijf) langzaam op gang.  

 

Werksfeer: meer openheid en elkaar aanspreken 

Verschillende betrokkenen geven aan dat de werksfeer op de etage verbeterd is. Coaching in het 

ontvangen en  geven van feedback lijkt hier een belangrijke bijdrage aan te hebben geleverd. De coach 

denkt dat medewerkers zich meer vertrouwd voelen bij elkaar, er wordt volgens haar meer veiligheid 

ervaren: 

 

“Omdat ze meer veiligheid voelen bij elkaar, zich meer vertrouwd voelen bij elkaar, omdat ze gewoon meer 

in staat zijn om de professionele rol te pakken en elkaar ook feedback durven geven.” 

 

 Ze heeft de indruk dat medewerkers elkaar makkelijker zijn gaan aanspreken. Bijvoorbeeld als er 

afspraken om elkaar te helpen niet worden nagekomen. Eerder gebeurde dit minder. Ook diverse 

medewerkers zeggen het gevoel te hebben dat er meer wordt uitgesproken naar elkaar. Niet alleen als er 

meer hulp was verwacht, ook als er juist fijn gewerkt is wordt dit vaker met elkaar gedeeld. Ook in 

teamvergaderingen worden dingen makkelijker gezegd:  

 

“Dat je zegt van ‘nou dat kun je nou wel zeggen, maar ik beleef het anders’..ik denk dat we dat eerder niet 

zo…” (…) “We zijn met elkaar gewoon veel opener geworden”. 

 

Een medewerker zegt dat door beter met collega’s om te gaan, het ook plezieriger werken is. Zij voelt wat 

meer ruimte om ook af en toe plezier met elkaar te maken. Dit versterkt het teamgevoel. Een medewerker 

zegt te merken dat het feedback geven wel weer langzaam afneemt. Ze is van mening dat het eigenlijk 

weer opgepakt zou moeten worden. Elkaar feedback geven haalt dingen uit de lucht, als er niets gezegd 

wordt, gaat het soms irriteren. Feedback geven blijft voor veel medewerkers moeilijk en de werkdruk laat 

het niet altijd toe: “Als het zo druk is denk je wel eens ‘laat maar’”.  

 

 

 



38. 

 

Kwaliteit van zorg 

Het is volgens betrokkenen moeilijk aan te wijzen of door VHNZ de kwaliteit van zorg verbeterd is. Volgens 

een coach zijn er in communicatie en bejegening wel slagen gemaakt.  

Naast de beweging die al organisatiebreed plaatsvindt, is VHNZ hier volgens haar ook deels van invloed op 

geweest. Een medewerker zegt dat beter overleg niet alleen een positief effect heeft op de samenwerking, 

ook cliënten zijn volgens haar gebaat bij betere afstemming en kennisoverdracht. Ook staat ze er nu meer 

bij stil dat personeelswisselingen voor bewoners vervelend zijn. Bewoners hechten aan vast personeel, dat 

geeft een veilig gevoel. Daarom is het volgens haar goed dat de vaste medewerkers van de verschillende 

woningen ook naar de andere woningen komen om te helpen. Zo raken bewoners meer vertrouwd met 

deze medewerkers:  
 

“Je merkt gewoon dat ze nu blij zijn als er in elk geval vertrouwde gezichten op de woning (…) Dat is 

gewoon voor de mensen heel belangrijk.”  

     

Het afdelingshoofd geeft aan dat er voor bewoners wellicht meer duidelijkheid is ontstaan. Enige tijd 

geleden werd hij door een groep bewoners direct benaderd met het verzoek tot het behoud van een 

vrijwilliger op de afdeling (middels een petitie die door alle bewoners getekend was). Het is moeilijk 

verbanden te leggen en voorbeelden één op één toe te schrijven aan VHNZ, maar volgens hem zou dit 

eerder niet snel gebeurd zijn. Dat bewoners hem nu direct benaderen heeft volgens hem mogelijk te 

maken met het feit dat hij gedurende VHNZ meer op de afdeling was, bijvoorbeeld bij de huisraden. 

Bewoners zagen hem vaker en leerden hem beter kennen. Mogelijk is er hierdoor een bepaalde basis 

gelegd.  

 

“We zijn wel met elkaar beter gaan kijken van ja hoe doen we dat hier met z’n allen. Wie doet wat en wie is 

wie? En dat is voor bewoners denk ik wel wat duidelijker geworden.” 

 

Een bewoner geeft aan dat zij aanvankelijk hoopte dat er door VHNZ meer ruimte zou komen voor contact 

met medewerkers en dat verzorgenden bijvoorbeeld meer tijd zouden hebben om een praatje te maken. 

Maar deze bewoner geeft aan dat ze geen verandering ervaart door VHNZ. Er is volgens haar nog steeds 

een gebrek aan tijd door een tekort aan personeel: 

 

“Nou het is zo dat je wat hoort als je belt en dan praat je wel even tegen elkaar en dan verdwijnen 

ze weer. En je ziet niet weer iemand voordat je weer belt, omdat je iets nodig hebt.” (…) “Maar het 

is niet zo dat ze even tijd hebben om eens een keer een praatje met je te maken.” 

 

 

Contact met familie 

De bestuurder van Zorggroep Groningen heeft door participatie in de landelijke stuurgroep ervaren dat ze 

(door de overgang naar kleinschalig wonen) in vergelijking met andere instellingen al veel verandering 

hebben doorgemaakt, onder andere in het contact met familie/mantelzorgers. Een mantelzorger of 

familielid dat op de woning helpt koken is voor andere instellingen bijzonder, terwijl dit op Maartenshof al 

veel meer de gewoonte is. De kleinschaligheid nodigt hiertoe uit:  

 

“Als je als familie van een cliënt een afdeling met 30 bedden op komt, dan is dat heel anoniem. Maar als je 

zo’n huiskamer binnenkomt en daar zitten ongeveer altijd dezelfde cliënten en je schuift dan een keer 

aan…, ja, dan krijg je daar ook wel een band mee.” 

 

Ook medewerkers geven aan het belangrijk te vinden dat de familie van de cliënt zich thuis voelt op de 

woning:  
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“Als er bezoek komt dan mogen ze gerust een kopje koffie inschenken voor de bewoner. Als wij er even niet 

aan toe komen ofzo, dat vinden we juist fijn. Dat ze erbij betrokken zijn dat ze zich thuis voelen hier.”  

 

Er zijn een aantal familieleden met zeer grote regelmaat op de woning aanwezig.  Zij helpen dan vaak mee, 

bijvoorbeeld met tafeldekken, afruimen of een koffierondje. Deze hulp wordt door medewerkers erg 

gewaardeerd: “Dat is voor ons gewoon heel fijn. Dan merk je ge woon, dat is twee handen meer.”  Uit een 

observatiemoment op een van de woningen blijkt ook dat participatie van familie niet ongewoon is: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwachtingen evaluatie 

 

De bestuurder van Zorggroep Groningen geeft aan dat het aanvankelijk de bedoeling was om VHNZ verder 

uit te rollen over andere locaties binnen Zorggroep Groningen maar dit is vooralsnog niet gebeurd. Gebrek 

aan duidelijkheid over (harde) effecten lijkt doorontwikkeling van VHNZ te belemmeren. Men loopt onder 

meer aan tegen vragen als: ‘Wat is het nu precies en waar gaat het nu precies om?; Heeft het invloed op 

het welbevinden van zowel cliënt als medewerkers?; Zijn er significante effecten?; Wat is ervan 

overgebleven?’. De bestuurder van Zorggroep Groningen geeft aan geïnteresseerd te zijn in de ervaringen 

van de andere deelnemende instellingen en is benieuwd naar de veranderingen die VHNZ daar teweeg 

heeft gebracht.  

 

Kwantitatieve gegevens uit de organisatie 

 

Onderstaand worden kwantitatieve gegevens en registraties uit de organisatie beschreven en waar 

mogelijk vergeleken met de kwalitatieve data uit deze studie. Bij het afdelingshoofd en de P&O-afdeling 

zijn kwantitatieve gegevens opgevraagd. De volgende gegevens waren beschikbaar: verzuimpercentages 

(2011-2012), de arbeidsproductiviteitcijfers, en gegevens met betrekking tot de arbeids- en 

cliënttevredenheid. Eerder is in de methodensectie beschreven hoe de gegevens zijn verzameld en dat ze 

met grote voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden.  

 

 

Welbevinden  

De arbeidstevredenheid was 6,8 in Maartenshof in 2010. Zorggroepbreed is dat rapportcijfer 6,7. Binnen 

deze cijfers over arbeidstevredenheid worden oproepkrachten meegenomen. Binnen Maartenshof was 

het verzuimpercentage in het jaar 2011-2012 op woning A hoog (8.68%). Dit is te verklaren door langdurig 

verzuim van een van de medewerkers en middellang verzuim van nog een medewerker. Het 

verzuimpercentage binnen een woning loopt snel op wanneer hier sprake van is, omdat de groep 

medewerkers op een woning relatief klein is. De verzuimpercentages van woning B, D en E zijn relatief laag 

Gezamenlijk lunchen 

De bewoners zitten rustig aan tafel te eten. Als Paula (verzorgende) klaar is met de medicijnen 

gaat ze naast Ruud (helpende) aan tafel zitten om een broodje te eten. Er hangt een ontspannen 

sfeer. Het gesprek gaat over pannenkoeken. Een van de bewoonsters zegt dat zij van 

pannenkoeken met ananas houdt. Maar ja, het is (voor de helpende die kookt) zoveel werk om ze 

te bakken voor iedereen. Paula zegt dat ze er nooit om hebben gevraagd. De bewoonster gaat 

verder dat het teveel tijd kost. Als je zoveel pannenkoeken moet bakken, dat kan niet. En de 

pannenkoeken uit een pakje zijn niet lekker. De meneer naast haar beaamt dat, daar kun je 

doorheen kijken. Dan komt het gesprek op de zus van bewoonster Elly. De zus van Elly is hier vaak 

vertelt Paula. Ze helpt ook mee als ze er is, bijvoorbeeld door iemand wat te drinken te brengen 

op de kamer. Paula zegt dat ze de zus van Elly dan ook altijd vraagt of ze ’s avonds mee wil eten.  

 
Fragment participerende observatie - Maartenshof - woning 5a 
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(onder de 5%). Op de woningen van Maartenshof waar VHNZ plaatsvond zijn in 2012 geen medewerkers 

vertrokken. De afdelingsmanager geeft aan dat het verloop van medewerkers laag is door een relatief 

hoge arbeidstevredenheid en loyaliteit aan de organisatie. Daarnaast speelt mogelijk ook de huidige 

situatie op de arbeidsmarkt een rol (op Maartenshof hebben de meeste medewerkers een contract voor 

onbepaalde tijd). Gegevens over  flex- medewerkers (behalve bij arbeidstevredenheid) zijn niet 

beschikbaar.  

 

Wat betreft de arbeidsproductiviteit, zien we dat de woningen waar VHNZ heeft gelopen een 

zorgzwaartepakket (ZZP 6) hebben en een hoge bezettingsgraad (99%). Deze relatief hoge zorgzwaarte en 

hoge bezettingsgraad impliceren dat de arbeidsproductiviteit mogelijk niet verder omhoog kan. Deze 

cijfers gaan gepaard met een laag verzuim op de meeste woningen, weinig verloop, en een voldoende 

voor arbeidstevredenheid. De cijfers laten zien dat er voldoende continuïteit is in de personeelsbezetting 

en de case-beschrijving bevestigt dit beeld: medewerkers zijn loyaal aan elkaar, bijvoorbeeld door bij te 

springen op andere woningen als dat nodig is en goed met elkaar samen te werken. Het relatief lage 

verzuim, de relatief hoge arbeidstevredenheid, en een laag verloop in 2012 hangen mogelijk samen met 

verbetering van de werkomstandigheden. Ook is de cliënttevredenheid in oktober 2011 op de somatische 

verpleeghuisafdeling goed te noemen (rapportcijfer is een 7,8); hiertoe behoorde ook de afdeling waar 

VHNZ plaatsvond. Het is moeilijk te beoordelen of  bewoners veranderingen ervaren en tevredener zijn 

geworden door VHNZ. Kleinschaligheid heeft hier mogelijk ook een bijdrage aan geleverd.  
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VAN NEYNSELGROEP - DE TALING                               

Achtergrond                          

Verzorgings- en verpleeghuis De Taling (onderdeel van de Van Neynselgroep) bestaat uit twee afdelingen: 

een (somatische) verpleegafdeling (B-kant) op de eerste etage en een (psychogeriatrische) 

verzorgingsafdeling (A-kant) op de begane grond. In 2009 startte Van Harnas Naar Zomerjurk (VHNZ) op de 

B-kant en na enkele maanden kwam de A-kant daarbij.  De zorgafhankelijkheid van bewoners aan de B-

kant is hoog, zo vertelt een  bewoonster dat ze voor de dagelijkse verzorging afhankelijk is van anderen: 

“Niet zoveel, want ik kan ook nergens bij.  ’s Morgens eten….. en ik kan nog zelf niet meer, ik kan niet op 

het toilet, ik kan niet op de po meer. Alles op bed doen. Dat vind ik heel erg. Ik kon alles zelf en nu kan ik 

niks meer.” Er werken verzorgenden van verschillende niveaus en de A- en B-kant verschillen in 

zorgzwaarte. Een medewerkster vertelt:  

“Op de A-kant is observeren belangrijker terwijl op de B-kant meer fysieke zorg is. Rond 10.00 is er contact 

tussen de teams en meestal helpt iemand van de A-kant dan uit op de B-kant. Sommige mensen van de A-

kant willen dat niet (bijv. omdat het fysiek te zwaar is) en daar proberen ze rekening mee te houden.” 

 In de ochtend zijn er op ongeveer dertig cliënten in totaal zes zorgverleners. Er zijn vier verzorgenden op 

de unit, die elk zijn toegewezen aan een zorggroepje. De zorggroepjes zijn ingedeeld op de zorgzwaarte en 

behoefte van de bewoners, bijvoorbeeld op hoe laat iemand geholpen wil worden. In de ochtenddienst is 

er één medewerker (verzorgende IG) die medicijndienst heeft en één medewerker reageert op alle vragen 

en verzoeken van bewoners.  

 

 

De Taling             

Motivatie voor deelname                                                      

De (oud) bestuurder van De Van Neynselgroep (mede bedenker VHNZ) noemt VHNZ een reactie op het 

efficiency denken: “Want efficiency is geen doel op zich. Het is niet te bedoeling dat je heel efficiënt met de 

verkeerde dingen bezig bent. Het gaat erom steeds te kijken naar: wat moet hier gebeuren en welke 

bronnen heb ik?”  In een projectplan werkte ze  de microaanpak uit en het creëren van ruimte voor 

medewerkers en bewoners stond hierin centraal:   

“Kleine setting, hooguit dertig cliënten en alle mensen die daarbij horen. Daar maken we een systeempje 

van, bouwen we een muur omheen. Regels zijn er niet, behalve dat er geen bloed mag vloeien en je het vak 

moet beheersen. Zeg het maar en alles wordt geregeld. Dit is de hoeveelheid geld die je hebt. Ga het maar 

doen.”   
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Locatie De Taling                       

Overwegingen om VHNZ te laten starten op de verpleegafdeling van De Taling waren dat  de manager van 

deze afdeling positief stond ten aanzien van VHNZ en de afdeling kon worden vergeleken met een 

soortgelijke afdeling elders (De Citadel). Ook de mogelijkheden van cliënten (communicatiemogelijkheden) 

en medewerkers (opleiding) leken voldoende, maar de coach vertelt dat verbetering nodig was: “In dit 

team moest hoe dan ook iets gebeuren.”  Er heerste ontevredenheid onder medewerkers en het 

ziekteverzuim was hoog. Ook de onderlinge samenwerking en de relatie tussen medewerkers en cliënten 

verliep moeizaam. 

   

Sfeer                          

Vóór VHNZ hing er een vrij negatieve sfeer op de verpleegafdeling. Volgens de manager hadden zowel 

medewerkers als cliënten een negatieve houding: ”Er werd alleen maar naar elkaar gewezen en er werd 

niks mee gedaan.”  Cliënten klaagden bijvoorbeeld over de te lange wachttijd nadat ze belden en 

medewerkers waren dan geneigd om de schuld buiten zichzelf te leggen en het belsysteem de schuld te 

geven. De manager vertelt dat medewerkers positief en enthousiast reageerden op de ruimte die VHNZ 

hen zou gaan geven: “Ik mag afspraken gaan maken met de cliënt.” Ook de zorgcoördinator vertelt dat er 

voor VHNZ een negatieve spiraal was: “Iedereen was negatief. De cliënten waren negatief, het personeel 

was negatief.” Mensen kregen en gaven bijvoorbeeld weinig complimentjes. 

Start Van Harnas naar Zomerjurk                                                                                                                                

Gedachtegoed VHNZ                              

In een bijeenkomst voor medewerkers wordt de zomerjurkgedachte toegelicht. In het kader hieronder 

verwoorden diverse betrokkenen de essentie van VHNZ: 

Essentie VHNZ 

(Oud) bestuurder ziet als essentie dat medewerkers en cliënten kunnen vertrouwen op zichzelf en daarvoor uit 

kunnen komen. Het gaat ook over accountability (aanspreekbaar zijn). Voor haar gaat VHNZ over het lef hebben om 

iets te doen en daarop aanspreekbaar te zijn, eigen verantwoordelijkheid nemen.  

Coach ziet als essentie van VHNZ ‘verbindingen die verbroken zijn weer herstellen.’ Dat betekent: de verbinding met 

de cliënt, de verbinding van de cliënt met zijn/haar omgeving, de verbinding met medewerkers onderling, maar ook 

de verbinding met jezelf, verbindingen met de (oud) bestuurder, het hele zorgsysteem. ”Professionele medewerkers 

weten het beste wat wensen van cliënten zijn en dienen de ruimte te krijgen om anders te werken.” 

 

Directeur Zorg ziet als essentie van VHNZ dat je je minder laat leiden door wet- en regelgeving en beperkingen.  

Manager ziet als essentie ‘vraaggerichte zorg’:(luister nou eens echt goed naar wat die cliënt wil. De cliënt die 

verander je niet meer, dus je moet zelf veranderen.) en het in beeld brengen van kernkwaliteiten van, en regelruimte 

voor medewerkers (een tevreden cliënt is prettiger werken).  

 

Zorgcoördinator ziet als essentie een open aanspreekcultuur en positiviteit. Het doel van VHNZ is: denken buiten de 

kaders, dus uit het strakke keurslijf komen. Met creatieve oplossingen komen zonder je te laten beperken doordat er 

bijvoorbeeld een restaurantdienst is die de maatlijden tussen 12:00uur en 13:00uur serveert. Probeer dat los te laten.   

Medewerkers zien als essentie:  anders leren denken, door bijvoorbeeld met dezelfde middelen anders te werken. 

Jezelf leren kennen en kijken waar je eigen kwaliteiten en die van anderen liggen.  Zelfreflectie om te kijken waar je 

nog in wil groeien. 

 

Fragmenten uit gesprekken met diverse betrokkenen 
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Onduidelijkheid                

In eerste instantie was er wat onduidelijkheid rondom VHNZ. De manager vertelt dat dat kwam doordat 

het door de initiators werd geïntroduceerd als: “Er is een zak met geld binnengehaald waar we van alles 

mee kunnen doen”. Voor hem was in eerste instantie niet helder wat inhoudelijk de bedoeling was en hij 

had vooral de indruk dat ze meer personeel konden inzetten. Er was in die startfase een extern bureau 

betrokken en de zorgcoördinator vertelt dat het de twee coaches die vanuit dat bureau werkten, niet lukte 

om bij de beleving van mensen in het team aan te sluiten. Pas na het vertrek van deze coaches en het 

stoppen van de samenwerking met dit bureau, ontstond er meer duidelijkheid. Ook voor bewoners was 

VHNZ niet duidelijk, zo vertelt een bewoonster: “Ik ben toen op een middag geweest. Dat was aan de A-

kant. Toen heb ik ook een bandje ingesproken. Iedereen mocht dan wat zeggen. Dat werd daar 

opgenomen. Ik snapte eigenlijk niet waarom ik was gekozen door de zorgcoördinator.” 

 

Personeelswisselingen  

De start van VHNZ ging gepaard met personeelswisselingen. De zorgcoördinator legt een verband met 

VHNZ, want: “In het begin is heel erg duidelijk gezegd: ’die trein, die gaat rijden en die gaat één kant op, en 

je kunt mee of je stapt af.’ En toen hebben er een paar mensen de keuze gemaakt van dit, deze manier van 

werken staat mij niet aan en die zijn dan vertrokken.“ Zij vertelt dat deze vertrokken medewerkers zich 

niet konden committeren aan de voorwaarden die gesteld werden: 

 

“Het is toch een verandertraject: ‘wat we nu aan het doen zijn is goed, maar het kan beter.’ Daar 

zijn voorwaarden aan gesteld en sommige mensen  vonden dat niet fijn. Openheid, regels van 

feedback, het geven van feedback op de goede manier, het krijgen van feedback en daar op de 

goede manier mee omgaan. Daar zijn een aantal collega's over gestruikeld.”   

 

De manager licht toe dat deze personeelswisselingen ook een gevolg waren van  problemen tussen het 

team en de toenmalige (junior) manager: “Ze was vanuit haar functie als zorgcoördinator binnen de 

verpleegunit doorgegroeid naar leidinggevende en dat bleef toch frictie geven binnen het team. Ze 

accepteerden haar niet als leidinggevende.”  De manager vertelt dat gesprekken met en het vertrek van 

enkele medewerkers niet mochten baten waardoor hij manager werd van de hele Taling: “We hadden 

gesprekken met medewerkers om die veranderende rol van haar heel erg duidelijk te maken. (..) Een aantal 

medewerkers maakten de keuze om te vertrekken, andere medewerkers hebben zich geconformeerd aan 

de situatie zoals die toen was.”  De (junior) manager werd zorgcoördinator elders en de huidige 

zorgcoördinator vertelt: “Ik ben toen gevraagd of ik zorgcoördinator van de verpleegunit wilde worden en 

zo ben ik in aanraking gekomen met het project ( VHNZ). Dus eigenlijk de start heb ik niet meegemaakt, 

maar ik ben er half ingerold. Dat was na drie maanden, drie tot vier maanden.“  

 

Duidelijkheid en enthousiasme 

Via een presentatie werd de inhoud duidelijker: “Je moet vooral leren kijken hoe je anders kunt omgaan 

met de vrije ruimte die je medewerkers wilt toekennen.  Dus het hoeft niet per se te betekenen dat je meer 

personeel krijgt, maar laat medewerkers eens creatief zijn in hun oplossingen. Daarbij zou dat geld wel 

kunnen helpen.” Overgebleven medewerkers werden  door de startpresentatie en droomsessies 

enthousiast gemaakt en een medewerkster vertelt dat ze dacht: “Oh, als dat allemaal toch waar gemaakt 

kon worden.” Ook hadden medewerkers interviews met bewoners. 

 

Team 

Bij de start van VHNZ bleken er problemen te zijn in de onderlinge samenwerking van medewerkers. Team 

A en team B waren aparte teams en een medewerkster vertelt: “We waren eerst allebei aparte kantoortjes 

en daar was een beetje concurrentie. Daar had ik niks te zoeken en de B-kant, weet je wel, zeuren dat ze 
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het te druk hebben. De coach vertelt dat daaraan gewerkt moest worden voordat men met het 

cliëntenperspectief aan de slag kon gaan:  

 

”Er waren allemaal onderliggende dingen die daar speelden. Op zich helemaal geen probleem, 

maar het geeft wel aan dat je niet zomaar kunt starten met een goed team.”  

 

De coach begon met een probleemanalyse en gedragen toekomstschets: “We besloten om eerst naar 

boven te halen wat er allemaal speelt, wat de wens en behoefte is. Hoe zouden we willen dat het is? Voor 

de bewoners, voor ons, voor iedereen om de bewoner heen? Hierbij wordt een toekomstbeeld geschetst 

wat feilloos blijkt te passen binnen de harnas zomerjurk gedachte.” Van daaruit werd de visie van VHNZ 

gekoppeld aan de eigen geformuleerde doelstellingen en iedereen committeerde zich daaraan.  

 

Invulling en vormgeving Van Harnas naar Zomerjurk                                                                                                                                             

Intervisies                                                                                                    

Middels intervisiebijeenkomsten werden problemen in het team expliciet gemaakt. Zo werden 

medewerkers bijvoorbeeld steeds gestoord tijdens het geven van medicijnen. Ze kregen telefoontjes en 

werden aangeklampt door collega's en familieleden. Dat haalde medewerkers uit hun concentratie. 

Reflecterende vestjes waarop staat 'medicijndienst niet storen' bleken een uitkomst.  

Evaluaties 

Tijdens evaluatiemomenten konden medewerkers aangeven waar ze die dag tegenaan liepen en feedback 

geven. Een medewerkster vertelt dat ze hierdoor met een meer voldaan gevoel naar huis ging. 

 

Individuele coaching 

De individuele coaching droeg bij aan het bewustzijn en de ontwikkeling van betrokkenen. Zo vertelt een 

medewerkster dat ze mede door VHNZ echt weet wat ze wil en waar ze goed in is en een zorgcoördinator 

illustreert dat haar feedbackvaardigheden zijn vergroot:  

 

“De coach kon soms op een hele goede manier de juiste plekken raken. Wat niet altijd even leuk was, 

confronterend, maar dan kom je wel weer verder. Ze benoemde goede en minder goede kanten van jezelf. 

Zij heeft me bijvoorbeeld tips en trucks geleerd om beter om te kunnen gaan met medewerkers die verbaal 

heel sterk zijn. Dan ga ik bijvoorbeeld naar zo'n collega toe en daar krijg je gelijk een weerwoord in stevige 

taal. Dan spreek je iets af en dan krijg je gelijk een grote mond. Ik liet me daar door afschrikken en pakte 

het persoonlijk op. De coach leerde me om daar beter mee om te kunnen gaan.”  

 

Activiteiten voor cliënten  

Tijdens VHNZ was er meer personeel, waaronder een activiteitenbegeleider. Een medewerkster vertelt: 

“Toen was er echt elke dag wat te doen voor bewoners.”  

 

Huiskamergesprekken hielpen om beter aan te sluiten op behoeftes van cliënten. De manager vertelt 

daarover: “We hebben sinds VHNZ huiskamergesprekken met cliënten, die waren hier nooit. Onderwerpen 

kunnen heel divers zijn. Het kan heel luchtig zijn, over het weer. Maar het kan ook over sterven gaan of het 

naderende levenseinde.”  Ook werd er tijdens VHNZ met batja (een soort jeu de boules) gestart waar de 

cliënten veel plezier aan beleefden.  

 

Samenvoegen van team A en B 

Tijdens VHNZ zijn team A en B samengevoegd en een medewerkster vertelt daarover: “Eerst moesten we 

daar even inkomen en nu kunnen we elkaar adequaat helpen. Want we (kant A) hebben vaak mensen  over 

en ’s morgens, bij somatiek (kant B)hebben we het ook wel druk.  We hebben wat meer helpenden aan 
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onze kant zitten die kunnen switchen. Meestal vanaf tien uur, half elf, van: ‘ goh, hebben jullie nog hulp 

nodig?’ Of dat ze dan zelf komen: ‘kunnen wij iemand hebben voor hulp.’ 

 

Extra personeel 

Tijdens VHNZ was er de mogelijkheid om te experimenteren en aan te sluiten op de behoeftes van 

medewerkers. De (oud) bestuurder vertelt dat er werd aangegeven dat er meer personeel nodig was en:  

 

“Toen hebben ze het twee maanden met drie extra personeelsleden uitgeprobeerd en toen bleek 

dat dat het niet was. Daar zit het hem niet in. Dat is in De Taling uitgedokterd.”  

 

Kortom, door VHNZ merkte het management dat niet het inzetten van extra personeel, maar een goede 

organisatie van het werk in combinatie met goede werkafspraken helpt om de werkdruk terug te dringen. 

 

 

Ideeën  

Medewerkers hadden vele ideeën en een aantal daarvan zijn in projectgroepen uitgewerkt. Zo vertelt een 

medewerkster dat ze graag een vakantie voor bewoners wilde regelen (zie kader).   

 

Vakantiestemming 

We mochten allemaal een droom aangeven, dat was helemaal in het begin. Wat je dan heel graag zou 

willen. En ook, omdat er tijdens het project extra geld was voor, onder andere inzet van medewerkers, 

had ik toen ook met een collega een droom om een vakantie te regelen. Een vakantie voor bewoners.  

We hebben buiten het terras versierd, een terras gekocht en de woningbouw ingeschakeld van: 'goh, 

zouden jullie iets kunnen betekenen? Zouden jullie kunnen sponsoren of in ieder geval iets willen doen?' 

En toen hebben we het voor elkaar gekregen om een extra terras te maken bij 'De Taling. Een extra 

terras om het gezellig te maken.’ 

 

Toen kwam de woningbouwvereniging zelf met een voorstel om hier een teambuilding te doen. Toen 

kwamen er op een ochtend, terwijl dat terras werd aangelegd door medewerkers van de 

woningbouwvereniging ook andere medewerkers van de woningbouwvereniging die mensen mee 

gingen helpen, mensen in de zaal,  activiteiten mee gingen doen: liedjes zingen, kussens en tafelkleden 

stempelen. Dat was leuk, heel leuk. Voor hun was het een goed doel en wij wilden dat vakantiegevoel 

binnenhalen. 

 

We hadden ook twee presentaties gegeven voor bewoners en familie om te kijken wie er eigenlijk 

geïnteresseerd was in een bewonersvakantie. Die interesse was er wel. Er waren een aantal mensen die 

toch wel zeiden: 'we willen dat wel.'  

 

We hebben met familie ook wel bijeenkomsten gehad over wat mensen dan graag zouden willen en 

welke mensen graag mee willen. Toen hebben we het gehad over een rondreis of  ze kunnen dat ook 

georganiseerd doen en vinden ze het leuk om het eigen personeel mee te hebben, bekenden? We 

hebben verschillende keren zelf enquête formulieren gemaakt en ook in laten vullen.   

 

Een andere medewerkster vertelt dat ze bewoners meer wilde betrekken en hun activiteiten wilde 

uitbreiden door een eigen keuken te maken:  

 

“We wilden een eigen keuken voor bewoners maken zodat we meer gaan koken, meer een 

huiskamergevoel, eigen terrasje met een kippetje of konijntje. Met een schuifpui, want nu moeten 

bewoners helemaal omlopen.”  
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Ook bewoners hadden ideeën. Zo vertelt een bewoner dat zij indertijd aangaf dat er iets aan de 

omgangsvormen van jonge medewerkers gedaan moest worden:  

 

“Ik had toen tegen de leiding gezegd dat ze eerst moeten leren, als ze hier komen werken, hoe  ze 

met mensen om moeten gaan, met oudere mensen. Want het interesseert jongeren niet meer 

zoveel, ze kunnen niet met mensen praten. Ze hebben er niks meer voor over. Niemand heeft tijd, 

dat is het grootste punt. Je kunt wel bellen en bellen, maar er gebeurt niks.” 

 

 

Verloop van het proces 

Uitwerking van ideeën 

Uiteindelijk zijn vele ideeën niet van de grond gekomen en /of hebben (nog) niet tot de beoogde effecten 

geleid. De medewerkster van het vakantieproject vertelt:  

 

“Ik heb het overgedragen aan een collega toen ik in de wijk ging werken en weet niet of dat nog 

verder van de grond af is gekomen. Maar volgens mij niet meer (..) We hadden wel een paar opties. 

Toen zijn er cliënten overleden en toen ging mijn collega ook weg en toen is dat eigenlijk een beetje 

stil blijven staan.“  

 

Een andere medewerkster vertelt dat indertijd de belasting op de zorgcoördinator groot was en dat ideeën 

daardoor niet zijn uitgewerkt: “Al die voorstellen, daar is eigenlijk niks, bij onze kant tenminste, van de 

verzorging, is daar niks mee gedaan. Dat is al weer zo lang geleden. Dat waren allemaal dingetjes over wat 

je anders zou kunnen doen, met de bewoners. Maar ja, er is bij ons een zorgcoördinator weggegaan en dus 

heeft de andere zorgcoördinator een hele lange tijd alleen moeten zorgen voor twee teams.  En daarna is 

daar eigenlijk niets meer mee gedaan.“   

 

Een bewoonster vertelt dat haar ideeën niet in een project zijn uitwerkt. Wel heeft ze contact gehad met 

de servicemedewerker die kan zien hoe lang het duurt voordat iemand op haar oproep reageert:  

 

“Dan zeggen ze dat je naar de receptie moet bellen, want ze kunnen nu zien wie dat, of ze de bel 

niet opgenomen hebben. De servicemedewerker kan dat allemaal terugzien. Dat ze de bel moeten 

opnemen.  Ik moet naar hem terugbellen. Vanuit de receptie weten ze precies wie er dienst heeft.” 

 

Soms zijn er ook logistieke problemen waardoor ideeën die uit VHNZ voortkwamen in de praktijk niet 

meer worden gedaan. Zo vinden bewoners batja (jeu de boules) leuk, maar een medewerkster vertelt: 

“We hebben maar een klein gangetje en als daar drie elektrische rolstoelen staan is ‘ie vol. Weet je wel, dat 

is wel leuk, dat ze dat hebben gedaan en dat is toen ook aangeboden, maar het is gewoon te klein.” 

 

Bijstellen van verwachtingen                           

Door VHNZ raakte het management ervan doordrongen dat niet extra personeel, maar de organisatie van 

het werk, in combinatie met goede afspraken, de werkdruk kan verlagen. Voor medewerkers betekende 

dit dat zij hun verwachtingen moesten bijstellen. Zo vertelt een medewerkster dat het in de praktijk van 

alledag toch lastig bleek te zijn om de rust (die er ten tijde van het extra personeel was) vast te houden:  

 

“Op een gegeven moment, toen was VHNZ over, was er  heel weinig personeel. En tijdens VHNZ was er veel 

personeel, ook uitzendkrachten die ingezet konden worden. Dat maakte dat je meer rust op de afdeling 

had en de tijd voor de mensen. Naderhand, toen VHNZ  over was probeerden we dat  vast te houden, die 

tijd voor de mensen. Maar als je dan met weinig mensen staat, dan valt dat gewoon niet mee.”  
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Een andere medewerker vertelt dat  er te weinig personeel is om VHNZ succesvol over te dragen; de 

kartrekkers van VHNZ zijn vertrokken. Kortom, blijkbaar doet de kwantiteit in personeel er voor 

medewerkers meer toe dan in eerste instantie werd gedacht.   

 

Het is voor  medewerkers moeilijk om met het gebrek aan tijd en aandacht voor bewoners om te gaan. 

Deze medewerker vertelt dat de dagbesteding voor cliënten tijdens VHNZ veel groter was: “Nu is er nog 

wel een gastvrouw die soms tv kijkt met mensen en sommige medewerkers doen een activiteit met een 

bewoner, maar dat is onvergelijkbaar met de dagbesteding van bewoners tijdens VHNZ. Af en toe wordt er 

wel eens iets gedaan, maar eigenlijk voor de mensen eigenlijk te weinig.” Ook nemen zorgplannen veel tijd 

in beslag en sluiten zij niet aan bij de idealen en drijfveren van medewerkers (zie kader). 

 

 

 

Communicatie 

Tijdens VHNZ communiceerden mensen op verschillende manieren. Zo vertelt de medewerkster dat zij 

informatie gaf over haar project: “We hebben een paar keer een nieuwsbrief uitgebracht, een vakantiebrief 

voor de afdeling en die hingen we dan ook op. Over hoe ver we eigenlijk waren, de stand van zaken.”  

Een andere medewerkster vertelt daarover: “Ze zouden op vakantie gaan of, dat weet ik niet precies want 

dat is toen ook niet doorgegaan. Met familie. Die ene collega zou dat opzetten, maar dat is toen ook niet 

doorgegaan. Ik weet niet waarom. Maar dat is toen helemaal opgezet met verzorgenden, op vakantie met 

de bewoners, gewoon een paar dagen.”  
 

Gepercipieerde effecten 

Optimalisering van werkprocessen 

Door VHNZ zijn de verplegings- en verzorgingskant meer één team geworden en de werkoverleggen 

vinden nu gezamenlijk plaats. Tijdens de intervisies ontstond er meer wederzijds begrip en dat heeft 

bijgedragen aan een flexibele werkhouding. Zo stemmen de verplegings- en verzorgingskant dagelijks met 

elkaar af en helpen zij elkaar als dat nodig is. Ook geven medewerkers elkaar door VHNZ dagelijks positieve 

en negatieve feedback en is de cultuur door deze evaluatiemomenten opener geworden.  

Zorgleefplannen 

Het geschrijf, dat vind ik vreselijk. Maar ik doe het, ik loop er niet voor weg, ook de mappen en zo. 

Het probleem is dat de zorgleefplannen ook digitaal ingevoerd moeten worden en dat kost veel tijd en maakt de 

zorg zakelijk. Vier jaar geleden is het systeem van zorgleefplannen ingevoerd. Indertijd is aan ons niet goed 

bijgeleerd hoe we die moesten invullen en pasgeleden is de inspectie geweest en nu moet alles weer opnieuw. De 

inspectie heeft  opgelegd om voor 1 juni alle zorgleefplannen opnieuw in te vullen en daardoor is er nu veel 

tijdsdruk. Dit is niet waar mijn hart ligt, maar het moet toch gebeuren. 

Fragment uit interview met medewerkster 
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Evaluatie 15:15 uur  

Om 15:15 uur vindt de dagevaluatie plaats, ook dit is sinds VHNZ ingevoerd. Tien medewerkers van 

team A en team B verzamelen zich in de teamruimte. Ze gaan allemaal om de grote tafel zitten. De 

zorgcoördinator vraagt of een van de medewerkers de ronde wil leiden. Een wat oudere 

zorgmedewerkster zegt dit te willen doen. In deze ronde krijgt iedereen even het woord om te vertellen 

over hoe het vandaag is gegaan. De zorgmedewerkster begint de ronde bij een zorgmedewerker en 

vraagt “Hoe heb je gewerkt vandaag?” Hij zegt dat hij fijn gewerkt heeft. Het was wel hectisch en druk. 

En er waren problemen met het belsysteem waardoor bewoners lang moesten wachten en geagiteerd 

waren. De zorgcoördinator bevestigt dat het belsysteem belangrijk is, het wachten is op het nieuwe 

systeem. Een flexmedewerker geeft aan dat ze het nieuwe systeem dat ze krijgen al kent en dat dat erg 

prettig werkt. 

 

Een van de medewerkers (A kant) zegt dat ze zag dat er ergens anders hulp nodig was, en dat ze het zelf 

met minder man aankonden. De zorgcoördinator geeft haar een compliment: “Netjes dat je het ziet en 

er op inspeelt.” Ook een andere medewerkster geeft aan dat ze anderen heeft kunnen helpen omdat ze 

al klaar was en dus tijd over had. Een leerling zegt dat het rustig was en dat ze prima gewerkt heeft.  

 
Fragment participerende observatie, De Taling 

 

Ook zijn er enkele specifieke diensten ingevoerd om de belasting op medewerkers te verminderen en de 

kwaliteit van dienstverlening te verhogen. Zoals eerder aangehaald, is er nu één medewerker die 

medicijndienst heeft, deze persoon richt zich volledig op het ronddelen van de medicijnen en draagt hierbij 

een hesje waarop staat ‘Niet storen’. Hierdoor weet iedereen dat deze medewerker tijdens de  

medicijnronde niet aanspreekbaar is voor andere zaken. Er is sinds VHNZ ook één medewerker die 

pieperdienst heeft, deze persoon ontvangt alle oproepen van bewoners tijdens de ochtendzorg en 

reageert op hun vragen en verzoeken zodat andere medewerkers hun ronde ongestoord af kunnen 

maken. Voorheen ontving iedereen oproepen van bewoners en werd dus ook iedereen gestoord in zijn of 

haar werkzaamheden.  

 

Positiebepaling 

Tijdens VHNZ werd er aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en een 

medewerkster vertelt dat ze daardoor weet wat ze wil: “Tijdens het project werd er ook heel erg gekeken 

naar: wie ben jij en  wat kan je goed en wat kan je niet goed, wat zijn je sterke punten? Daar kwam 

eigenlijk uit naar voren dat ik ook wel, ik wilde eigenlijk wel meer als het verzorgende zijn. “ 

 

Ook de manager kiest bewuster hoe hij zijn rol invult. Door VHNZ heeft hij ervaren dat dienend leiderschap 

niet betekent dat er geen sturing meer is:  

 

“Wat VHN mij vooral geleerd heeft is dat het één niet zonder het andere kan. Ik kan geen 

leidinggevende zijn die volledige vrijheid geeft en de andere kant, niet sturen. Dus ik denk: ’ik vond 

het een geweldig project, maar het een kan niet zonder het ander.’”  

 

Deze manager vertelt ook dat hij door VHNZ anders kijkt. Waar hij vóór VHNZ vooral geleid werd door 

financiële overwegingen, stelt hij nu kwaliteit en competenties centraal. Hij vertelt bijvoorbeeld: “Nu kijk ik 

rond, kom je met geld uit en hoe is dat dan in relatie tot de kwaliteit en het welzijn van de afdeling?  

Hierdoor heeft hij recent een medewerkster die affiniteit heeft met welzijn de kans gegeven om te re-

integreren door haar de huiskamergesprekken te laten leiden. Hij vertelt daarover:  

 

“In het verleden zou ik dat niet gedaan hebben. Dan zou ik gedacht hebben: ‘daar heb ik geen geld 

voor’ of ‘dat vind ik niet interessant genoeg.’ Maar nu, als ik denk: ‘dat levert me kwaliteit op en 
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het levert me meer tevredenheid bij cliënten, bij medewerkers. Waarom zou ik dat niet doen?’ Kijk, 

ik moet het wel kunnen onderbouwen naar mijn directeur.” 

 

Ook de (oud) bestuurder maakte door VHNZ een persoonlijke ontwikkeling door. Zij geeft aan dat het als 

bestuurder moeilijk is goed zicht te krijgen op hoe het er op de werkvloer aan toegaat:  

 

“Als je als top van de organisatie graag heel goed wilt weten hoe het er echt aan toe gaat op de 

werkvloer, dan is het heel moeilijk om daar zicht op te krijgen. Want, zodra je zelf je gezicht laat 

zien, dan verander je daarmee onmiddellijk de situatie omdat dan ‘’de baas ‘’ binnenkomt. Hoe 

geruisloos en rimpelloos je ook wilt zijn, dat is gewoonweg onmogelijk. Het schemergebied en de 

‘’scharrelruimte’’ verdwijnt als sneeuw voor de zon. Dat vind ik persoonlijk een groot probleem, 

zeker als je al langere tijd ergens werkt . Mede daarom ben ik ook onlangs gewisseld van baan.”  

 

Pro-actievere houding 

De manager vertelt dat hij door VHNZ heeft ervaren wat een pro-actieve houding betekent en dat is een 

voorbeeld voor de rest van de Van Neynselgroep. Hij vertelt: “Voorheen zou ik constateren:’ Dat is zo, er is 

niet aan te doen.’ Terwijl er wel iets aan te doen is.” De manager vertelt dat ook de zorgcoördinator pro-

actiever is: “De zorgcoördinator heeft een pro-actievere houding. Daar waar ik eerst moest vragen om info 

komt het nu vanzelf. Of ik geef een opdracht.” Zo werd er bijvoorbeeld geconstateerd dat de nutridrink 

regelmatig over bleef. Na een  taxatie bleken er 60 flesjes per week over te blijven. Op verzoek van de 

diëtiste is de zorgcoördinator daarin gedoken: 

 

“Toen bleek dat de afspraken niet helder waren. Niet goed beschreven welke 

verantwoordelijkheden erbij horen. Dat is onder andere hieraan (VHNZ) te danken dat zij er anders 

in zit. Voor VHNZ zou het bij een constatering zijn gebleven.”  

 

Kwantitatieve gegevens uit de organisatie 

Onderstaand worden kwantitatieve gegevens en registraties uit de organisatie beschreven en waar 

mogelijk vergeleken met de kwalitatieve data uit deze studie. Bij de manager en de P&O-afdeling zijn 

kwantitatieve gegevens opgevraagd met betrekking tot: arbeidsproductiviteit, arbeidssatisfactie, 

ziekteverzuim, verloop, kwaliteit van zorg en cliënttevredenheid. Er is gebruik gemaakt van de gegevens 

die binnen de specifieke afdelingen beschikbaar waren. Eerder is in de methodensectie beschreven hoe de 

gegevens zijn verzameld en dat ze met grote voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden. 

  

Welbevinden                                                                                                                                                                     

Uit de Interne benchmark Medewerkers van 2010 bleek dat de meeste medewerkers op de Taling met 

plezier naar het werk gingen (PWC, 2010). Ook de interactie met cliënten werd zeer belangrijk gevonden in 

2010 zoals blijkt uit het rapportcijfer 9,1, en ook de inhoud van het werk (9,0) en de cliëntgerichtheid 

scoren hoog (8,3). Op de Taling krijgt de werkbeleving in 2010 een rapportcijfer van 7,3  en valt daarmee in 

de middenmoot van de scores binnen de Van Neynselgroep. In 2011 is dit nog steeds het geval: van de 

zorgmedewerkers gaat 100% met plezier naar het werk en ook voelt bijna iedereen zich thuis. Hetzelfde 

geldt voor de facilitair medewerkers. Hieruit kan worden opgemaakt dat de medewerkers op de Taling 

sterk intrinsiek gemotiveerd waren in 2010, en dit is nog steeds het geval in 2011 (Van Neynselgroep, 

2012).  

Wel rijst een consistent beeld op uit de cijfers van moeilijkheden rondom de personeelsbezetting op de 

Taling. De helft van de medewerkers was in 2011 van mening dat er niet voldoende medewerkers zijn (Van 

Neynselgroep, 2012). Verloopcijfers waren niet beschikbaar van De Taling, maar een groot verloop is wel 

genoemd in de interviews. Eerder in 2010 noemen enkele medewerkers in de reportcard dat er te weinig 

gediplomeerd personeel is, en tevens maken zij opmerkingen over verzuim en problemen met de 
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bezetting (Van Neynselgroep, 2010a). Het zeer hoge verzuimpercentage op een van de Talingteams (13%) 

in 2011, de stijging in ziekteverzuimpercentage van 2010-2012, en de rapportage MTO 2012 bevestigen dit 

beeld (Van Neynselgroep, 2012). Dit geldt overigens voor één van de beide teams van de Taling; in het 

andere team is een daling ingezet en daar is het gemiddelde verzuimpercentage in 2012 op dit moment op 

het niveau van de gezondheidszorg als geheel (iets hoger dan 5%). Vooral op het gebied van continuïteit in 

de bezetting lijkt wel een terugkerend probleem te bestaan en dit probleem lijkt te zijn vergroot in de 

afgelopen jaren. Het hoge ziekteverzuim houdt volgens het management geen verband met het werk 

(persoonlijke communicatie, 17-10-2012). Dit zou inderdaad overeenkomen met de grote intrinsieke 

motivatie waarmee de medewerkers hun werk doen. Het werven van nieuwe medewerkers met 

voldoende deskundigheid (verzorgenden IG) blijft wel, volgens het management, aandacht vragen 

(persoonlijke communicatie, 17-10-2012).  

Ontwikkeling en vernieuwing                                                                                                                                                

In het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat is uitgevoerd in 2011 rapporteert  40% van de 

zorgmedewerkers op de Taling dat de leidinggevende innovatie nooit of soms bevordert en 60% vindt dat 

dit meestal/altijd gebeurt. Bovendien is 70% van de zorgmedewerkers van mening dat de leidinggevende 

hen inspireert het beste te doen voor cliënten, maar daarentegen vindt bijna een derde dit (helemaal) niet 

(Van Neynselgroep, 2012). Van de zorgmedewerkers ervaart 80% ondersteuning voor de eigen 

ontwikkeling, maar wordt wel het mogen maken van fouten niet door alle zorgmedewerkers als 

constructief gezien: 36% zegt dat men geen fouten mag maken, ook als men er van leert (Van 

Neynselgroep, 2012).  

De facilitair medewerkers op de Taling volgen het patroon van de zorgmedewerkers maar zijn over het 

algemeen wel minder positief bijvoorbeeld over hoe geïnspireerd zij worden door de leidinggevende of de 

ondersteuning die ze ontvangen voor hun ontwikkeling. Hoe kunnen de scores op het al dan niet 

bevorderen van innovatie of het gevoel bij meer dan een derde van de medewerkers dat men geen fouten 

mag maken, ook als men er van leert, begrepen worden? Een mogelijke verklaring is dat de door de 

organisatie ingezette veranderingen niet altijd aansluiten bij de deskundigheid van medewerkers, 

bijvoorbeeld omdat het veranderingsproces zelf of de vereiste gedragsveranderingen meer deskundigheid 

vragen van de medewerkers dan waar zij over beschikken. Ook sluiten veranderingsprocessen mogelijk 

niet altijd aan bij de eigen ideeën die medewerkers hebben over wat er nodig is, over de wijze waarop die 

veranderingen worden doorgevoerd, of over hun persoonlijke ontwikkeling.   

In 2010 krijgt de veranderpotentie bij de Taling een krappe voldoende (PWC, 2010). De 

Talingmedewerkers scoren in de lagere regionen en moeten op twee na alle andere locaties van de Van 

Neynselgroep voor laten gaan, hoewel de vraag is of de verschillen in veranderpotentie met andere 

locaties significant zijn. Er blijkt dus uit de 6,4 een niet al te hoge veranderpotentie (overigens is niet 

geheel duidelijk wat hier onder moet worden verstaan!) in 2010, en voor het borgen van veranderingen 

geven de Talingmedewerkers de organisatie in 2010 een onvoldoende (een 5,1) (PWC, 2010). In de Interne 

benchmark Medewerkers wordt onderscheid gemaakt tussen willen en tussen kunnen veranderen – op 

beide scoort de Taling het rapportcijfer 6,4 (PWC, 2010). In 2011 vindt 64% van de Talingmedewerkers nog 

steeds dat de organisatie onvoldoende tijd uittrekt om veranderingen goed door te voeren (Van 

Neynselgroep, 2012). Deze meting vindt plaats tijdens een nieuw project (BETER) in december 2011. Doel 

van dit project was kwaliteit van zorg en (zorg)processen te verbeteren, maar het zou als een grote 

belasting zijn ervaren waar te weinig tijd voor is uitgetrokken. In het kader van dat project is ook veel 

aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering van medewerkers (persoonlijke communicatie 

management de Taling, 17-10-2012). Kortom, de boodschap van de medewerkers dat onvoldoende tijd 

wordt uitgetrokken voor borging in 2011 keert terug in de ervaringen van het management met het 

nieuwe project eind 2011. In 2011 wordt het verandervermogen op de Taling als verbeterpunt genoemd 

(Van Neynselgroep, 2012). Vergeleken met de Van Neynselgroep als geheel is dat niet opzienbarend, maar 

gezien het project VHNZ dat op de Taling heeft plaatsgevonden wel omdat het project juist tot doel had te 

inspireren en te vernieuwen. De borging van verandering lijkt daarmee, naast de problemen met de 
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bezetting, een aandachtspunt te zijn op de Taling. Dit blijkt uit de scores van de medewerkers in het MTO 

in 2011 (Van Neynselgroep, 2012) en de ervaringen van het management met het 

kwaliteitsverbeteringproject daarna (persoonlijke communicatie, 17-10-2012). Het is denkbaar dat 

medewerkers minder mogelijkheden zien tot vernieuwing wanneer de continuïteit van hun dagelijkse 

werk door bijvoorbeeld verzuim wordt verstoord.   

Over de arbeidsproductiviteit op de Taling zijn weinig gegevens: van enkele maanden in 2011 zijn 

productie-uren bekend op basis van de zorgzwaartepakketten ZZP’s.  Cliënten hebben volgens hun ZZP 

recht op een bepaald aantal uren zorg per week. De arbeidsproductiviteit wordt berekend door het totaal 

aantal uren zorg vanuit de ZZP’s bij elkaar op te tellen. De Taling gebruikt deze gegevens voor de planning 

van het aantal benodigde zorguren. De arbeidsproductiviteitcijfers lijken een dalende trend te tonen zowel 

voor De Taling team A in 2011 als voor de gezamenlijke arbeidsproductiviteit van team A, team B, en OH In 

de Buurt (waar ook de Citadel onder valt) in 2012 (separate cijfers zijn niet beschikbaar). 

Arbeidsproductiviteitdalingen in de ouderenzorg kunnen gepaard gaan met meer kleinschaligheid, een 

relatieve toename van het aantal ouderen die intensieve zorg behoeven, maar ook met een betere 

kwaliteit van zorg (Dumaij, 2011). Verder doet ook verzuim de arbeidsproductiviteit afnemen. De 

verschillende projecten op het gebied van kwaliteitsverbetering houden daarom mogelijk verband met de 

dalende arbeidsproductiviteittrend op de Taling. Of zo’n kwaliteitsslag ook daadwerkelijk heeft 

plaatsgevonden zou kunnen blijken uit een hogere kwaliteitsscore op de CQ-index. Een 

cliëntenraadpleging bij De Taling is beschikbaar uit 2010, dus deels voordat veranderingsprojecten hebben 

plaatsgevonden (Van Neynselgroep, 2010b). In die meting met de CQ-Index zijn de psychogeriatrische 

cliënten en andere cliënten wegens zwaarwegende medische redenen niet meegenomen. De uitkomsten 

van de cliëntenraadpleging met de CQ-index voor De Taling geven in 2010 volgens de Van Neynselgroep 

‘op veel punten reden tot tevredenheid’ (p. 13). De Taling krijgt van de bewoners als rapportcijfer een 7,9 

in 2010, en de verzorgenden en verpleegkundigen ontvangen een 8,2. In 2010 werden enkele 

verbeterpunten genoemd op situaties waar een minderheid van de bewoners minder tevreden was, zoals 

het informeren van bewoners over veiligheidsmaatregelen (zoals bij brand), evaluatie van activiteiten voor 

bewoners, de behoefte aan geestelijke verzorging, het overbrengen van informatie zoals patiëntenrechten 

en beleid rondom levenseindezorg. Een deel van de bewoners had in 2010 het idee dat het personeel te 

weinig tijd had (31% van de bewoners vond dit soms/nooit). Een aanbeveling uit het rapport in 2010 is dan 

ook dat met bewoners zou kunnen worden besproken hoe deze indruk weggenomen kan worden (Van 

Neynselgroep, 2010b). Omdat het personeel zelf ook recentelijk nog aangeeft een  hoge werkdruk te 

ervaren, maar VHNZ er ook op was gericht bewustwording te creëren over het effect dat het (gehaast) 

handelen van zorgverleners kan hebben op cliënten, is deze vraag van belang in een nieuwe 

kwaliteitsbeoordeling.            

De personeelsbezetting vraagt door verzuim en verloop doorlopend aandacht, en ook het opleidingsniveau 

van personeel wordt genoemd als aandachtspunt. De medewerkers lijken ‘verandermoe’, en willen graag 

dat meer tijd wordt genomen om veranderingen te borgen.  
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VAN NEYNSELGROEP - DE CITADEL                               

Achtergrond 

De Citadel is een verpleeghuisafdeling voor langdurige zorg. In 2009 was de Citadel de controlegroep van 

De Taling. In 2010 wordt besloten  VHNZ ook op De Citadel te starten. In eerste instantie is dit voor drie 

maanden, en later is dit met drie maanden verlengd. Vóór VHNZ was er veel discontinuïteit in het 

management en een zorgcoördinator schetst de negatieve effecten daarvan voor  medewerkers: 

 

 “Iedere manager wil zijn eigen ding doen. Stempel drukken. Ik ben hier in 2005 begonnen en heb tig 

managers gehad. Daarmee haal je nooit uit je medewerkers wat erin zit. Dan krijg je 

achteroverleungedrag. Mensen gaan afwachten wat de ander weer gaat doen.”  

 

De zorgzwaarte van bewoners van De Citadel varieert en zij hebben zowel somatische als psychische 

problemen zoals: delier, relationele problemen, angst en agressie. Een zorgcoördinator vertelt dat de 

meeste cliënten uit de buurt komen: ”Het merendeel is echt Bosch volk, echt uit Den Bosch zelf. Zeker uit 

de Bossche Buurten, dat is sociaal volk wat normaal gesproken  voor het huis met een biertje op de stoep 

zit.”  

 

 

Oosterhof (De Citadel) 

Afdeling De Citadel                                                            

Toen VHNZ bij De Taling vruchten begon af te werpen zoals het optimaliseren van werkprocessen, werd 

aan de manager gevraagd of hij de Citadel wilde managen: “Er was een manager die niet functioneerde, 

ontevreden team, de kwaliteit/kwantiteit  was niet in orde. “ Samen met de coach heeft hij toen de 

positieve ervaringen en leerpunten van De Taling meegenomen naar De Citadel. Een medewerker was 

sceptisch ten aanzien van veranderingsprojecten want: “We hadden al heel veel managers gezien en heel 

veel projecten die opgestart werden en uiteindelijk allemaal verzandden.”  Binnen De Citadel wordt 

gewerkt met een dagoudste die volgens de zorgcoördinator mee in de gaten houdt hoe alles gedaan 

wordt: “Of alles loopt op een dag.” 

 

Start Van Harnas naar Zomerjurk  

Eerste indruk en verwachtingen 

Enerzijds stonden medewerkers van De Citadel open voor verandering omdat zij een einde wilden aan de 

negatieve spiraal die ontstond ten gevolge van mismanagement: “De voormalige manager, dat was een 

drama. Die was heel hard en zakelijk. Dat drukt  een stempel op een hele afdeling.” De jaren voor VHNZ 

zagen zij vele manager komen en gaan en door het gebrek aan verbinding met managers waren ze gewend 

om  zelf problemen op te lossen. Anderzijds was in eerste instantie niet meteen duidelijk dat VHNZ anders 
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was dan andere veranderingen waardoor ze wat sceptisch waren: “Toen het startte was het een heel breed 

verhaal en hadden we iets van: 'Ok, het volgende project. “  

 

Opstartproblemen  

De toenmalige manager zorgde voor opstartproblemen van VHNZ. Zo had de zorgcoördinator  last van de 

problemen tussen de toenmalig manager en de coach: “Mijn manager vond dat de coach teveel op haar 

stoel ging zitten en die voelde dat steeds als heel aanvallend.”  

 

 

Invulling en vormgeving Van Harnas naar Zomerjurk  

Intervisies  

Tijdens VHNZ waren er intervisies waarin medewerkers veel hebben geleerd. Tijdens de intervisies 

stonden aanwezigen gezamenlijk stil bij thema’s en was er aandacht voor persoonlijke kwaliteiten. Een 

medewerkster vertelt: “De coach had allerlei kaartjes op de tafel gelegd: is teruggetrokken, is te 

vertrouwen allerlei kenmerken. Bij iedereen die er was moest een kaartje komen.”  

 

Evaluatiemomenten                                               

Sinds VHNZ zijn er evaluatiemomenten waarin er gezamenlijk gereflecteerd wordt op situaties in de 

alledaagse praktijk. De dagoudste haalt mensen bij elkaar en begeleid de evaluatie en een medewerker 

vertelt dat zij elkaar vragen stellen zoals: “Hoe heb je gewerkt vandaag? en “Ben je tegen dingen 

aangelopen?” Door de evaluatiemomenten geven medewerkers elkaar op constructieve wijze feedback en 

leren zij continu van elkaar.  

Huiskamersferen                                                                    

In De Citadel is er intensief gewerkt aan het verbeteren van de sfeer op de afdeling. Er zijn drie huiskamers 

gemaakt met elk een eigen sfeer: Robijn, Smaragd en Saffier. Bewoners hebben deze namen bedacht en 

de basishouding en het soort activiteiten in de huiskamers is in overeenstemming met de sfeer. Zo is de 

basishouding van mensen die in huiskamer Robijn verblijven actief (je kunt er bijv. zo binnenvallen en er 

mag druk gepraat worden). Activiteiten die er plaatsvinden zijn ontbijten, muziek maken, koken en 

tekenen. Huiskamer Smaragd heeft een rustige sfeer, aanwezigen zijn rustig (warmte uitstralen, bewust 

stilstaan hoe je binnenkomt) en mensen lezen er de krant, luisteren klassieke muziek en schrijven. 

Huiskamer Saffier heeft een woonkamersfeer: huiselijk, vrolijk en gezellig. Er wordt tv gekeken, koffie 

gedronken en er worden gezelschapsspellen gedaan. Deze huiskamersferen en bijbehorende basishouding 

en activiteiten zijn in het visiedocument van De Citadel opgenomen. 

 

Huiskamersferen  

 We hadden eerst drie huiskamers, waar werd gegeten en gedronken en wat ontspanningsactiviteiten 

waren. Nu hebben we echt een ontbijtkamer, dus mensen komen ’s ochtend hier ontbijten tussen zeven en 

negen. Dat is eigenlijk een beetje een hotelachtig idee tussen zeven en tien. Daarna gaan ze naar de 

andere huiskamer, als ze dat willen of ze gaan naar hun eigen kamer. Die derde huiskamer die is 

filmhuiskamer geweest, dus er worden films gedraaid. Er ligt lectuur, het is ook een soort leeskamer 

geworden. Dat knusse. Bloemschikken, handwerken, dat soort zaken.  
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Coaching                                                                                                                                                                           

Tijdens VHNZ werden medewerkers en midden management (zorgcoördinator en manager) gecoacht. 

Deze coach luisterde en ondernam acties. Zo kwamen de problemen die medewerkers met de toenmalige 

manager ervoeren door de gesprekken met de coach expliciet aan de orde en voelden zij zich echt serieus 

genomen doordat er ten gevolge daarvan processen op gang werden gebracht. De coach ging met de 

toenmalige manager in gesprek over de problemen en uiteindelijk leidde dat tot haar vertrek. Het 

middenmanagement kreeg individuele coachingsessies die bijdroegen aan persoonlijke groei en de 

invulling van de positie. Zo veranderde de functie-invulling van de zorgcoördinatoren vlak voor VHNZ en 

hielp de individuele coaching daar invulling aan te geven. 

Interviews met bewoners 

Tijdens VHNZ waren er interviews tussen medewerkers en bewoners. Daardoor kwam er van elke bewoner 

een biografie en was er meer diepgang mogelijk want: “Dan kun je nog meer inspelen op de relatie die je al 

hebt met mensen. “ Een medewerker geeft voorbeelden van vragen die tijdens de interviews gesteld 

werden: “Wat was uw achtergrond? Wat zijn u hobby’s? Wat heeft u altijd gedaan? Wat zou u graag 

bepaalde situaties willen? Gewoon een algemeen interview, want wij misten van alle bewoners een 

biografie. En nou kijk die dingen, dan krijg je meer diepgang.”  

 

Verloop van het proces 

Kansen  

Door het vertrek van de voormalige manager deden zich voor medewerkers en middenmanagement 

kansen voor. Zo nam de zorgcoördinator taken van de manager over en ging zij samen met de coach 

gedreven aan de slag met VHNZ. De zorgcoördinator vertelt dat zij daarvoor alle ruimte kregen:  

“We kregen een vrijbrief om de dingen die op 'De Taling' waren gebeurd hier neer te zetten. Het was heel 

veel en heel snel. Het ging als een sneltreinvaart en wij kwamen steeds weer op nieuwe dingen.  Dus bleven 

we gewoon doorgaan. Het was ook oneindig, leek wel, in die paar maanden.”  

Het team koos er in overleg met de coach en (oud) bestuurder voor om zelfsturend te zijn:  

“Wij willen een teammanager op afstand. Wij willen geen, wij willen geen teammanager hier die hier vijf 

dagen in de week komt zitten.’ Want zo was het, zij zat hier vijf dagen in de week naar buiten te kijken.” 

Vieren van successen                     

Tijdens VHNZ werden (korte termijn) successen gevierd. Zo vertelt de zorgcoördinator dat ze samen met 

de coach regelmatig stilstond bij de voortgang en:  

“Bij heel veel dingen zei de coach: ‘We zijn nu al veel verder in het proces dan het op 'De Taling' ooit 

geweest is.” Op 'De Taling' was het (VHNZ) met name gericht op de samenwerking en het opzetten van 

de zorggroep. En wij (Citadel) zijn ook vrij snel aan het welzijn begonnen en de vrijwilligers, en, dat wist 

ik al vrij snel dat dit dus verder ging, heel dit traject dan dat in eerste instantie ook de afspraak was 

gewoon over en weer.”   

Vertrouwen 

Vertrouwen was belangrijk tijdens het verloop van VHNZ. Zo is het voor medewerkers belangrijk  

om een vertrouwenspersoon te hebben en de coach vervulde die rol. Een medewerker vertelt:   

 

“De manier waarop zij zich voorstelde en binnenkwam, er was direct een klik. Als je een  

probleem aandroeg ging zij rustig met je zitten. Dat schepte een band en straalde vertrouwen  

uit. Ze ging alle collega’s langs om ze even te begroeten, iedereen werd als mens gezien. Er was  

gelijkheid tussen haar en de medewerkers.”  
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Invloed                                                                

Medewerkers en middenmanagement hebben tijdens VHNZ ervaren dat zij invloed hebben op situaties. 

De zorgcoördinator vertelt: “Tijdens VHNZ  merkten medewerkers dat ze dingen konden bewerkstelligen, 

zelf in gang konden zetten en dat ze niet zo achterover hoefden te hangen.” Zo nodigde de coach 

medewerkers uit om hun stem te laten horen over de manager waarover ze ontevreden waren en dat 

leidde daadwerkelijk tot verandering. Ook tijdens de intervisies werden medewerkers uitgenodigd tot 

eigenaarschap. Zo bepaalden zij zelf de inhoudelijke agenda van deze bijeenkomsten. Ook de 

zorgcoördinator durfde invloed uit te oefenen, zo vroeg zij verlenging van VHNZ aan: “Ik heb tegen de 

coach gezegd:’ eigenlijk gaat het nu pas beginnen. Als we iets willen, dan gaat het nu pas beginnen.”   

Rust                                                               

Tijdens VHNZ is er meer rust in de zorgmomenten ingebracht. Een medewerkster vertelt dat zij leerde om 

stil te staan: “Dat je, voordat je bij een bewoners naar binnen gaat, even rustig ademhaalt om de stress er 

uit te halen.” Randvoorwaarde voor deze rust is voldoende en bekwaam personeel. Kwantiteit is belangrijk 

want: “Als je met minder mensen staat ga je snel denken dat het sneller moet.”  Medewerkers ervaren 

echter ook dat de hoeveelheid personeel niet alles is, het meest belangrijk is bekwaam personeel. Als ze 

met een bekwame collega werken kunnen ze soms met minder mensen beter werken. Een 

medewerkerster vertelt dat ze tijdens VHNZ prettiger werkte want: “De roosters waren waterdicht, er 

waren minder zieken. De coach heeft voor veel nieuwe medewerkers gezorgd en helpenden en IG-ers zijn 

niet weggegaan.”  

Continuïteit                       

Gedurende VHNZ is er gewerkt aan continuïteit. Een medewerker vertelt dat er voorheen aparte teams 

waren waardoor er weinig verbinding was: “Er was vast personeel voor groen, rood en blauw. Als je moest 

invallen, dan kende je de mensen niet.  Tijdens VHNZ zin de drie teams samengegaan en rouleert men in de 

verschillende units.  

Flexibiliteit                                                                                    

Tijdens VHNZ is er gewerkt aan flexibiliteit. Zo vertelt een medewerker dat medewerkers vroeger het 

gevoel hadden dat alles voor 11.00 klaar moest zijn terwijl er nu situationeel een inschatting wordt 

gemaakt en: “Dat betekent dat je het idee dat je om 11.00 klaar moet zijn moet loslaten. Bijv. de bedden 

zijn niet altijd op tijd klaar, dat komt dan vanmiddag wel.” 

Leiderschap                                                          

Door VHNZ is het leiderschap op de afdeling veranderd en zijn medewerkers zich bewuster van de invloed 

die zij zelf op leiderschap hebben. Door de ervaringen met (het vertrek van) de toenmalige manager 

kunnen medewerkers momenteel goed verwoorden welke verwachtingen ze hebben van leiders. Zij 

verwachten van een leider dat die hen hoort, serieus neemt en daadwerkelijk actie onderneemt op basis 

van hun verhalen. De coach is daarin een voorbeeld.  

Welzijn                               

Tijdens VHNZ is er een welzijnsmedewerker ingesteld die er 18 uur per week is en activiteiten voor 

bewoners verzorgt (zoals bloemschikken, film kijken, bingo, koken, friet maken en feestdagen). Ook zijn de 

gangen opgeknapt en hangt er sinds VHNZ een bord in de gang waarop foto’s plakken van alle 

medewerkers zodat cliënten en familieleden weten wie er is. Tevens was er tijdens VHNZ een 

ontbijtproject en werd iedereen op de hoogte gesteld van de zorgroutes. Medewerkers waren wel 

verbaasd dat de coach tijdens VHNZ ineens dingen voor elkaar kreeg die zij in de jaren daarvoor niet voor 

elkaar kregen: “Het meubilair was al tien jaar slecht, daar leurden we al heel lang over. En toen de coach 

kwam kon het opeens allemaal wel.” 

Balans tussen privé en werk                                                   

Een negatieve ervaring tijdens VHNZ was dat medewerkers in hun vrije tijd moesten terugkomen: “Privé 

kwam op de tweede plaats. Als je op de vrije dag moet terugkomen, dat kost best veel voor je privé. Je bent 
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verplicht om terug te komen.” Dit sluit aan bij een algemene tendens waarin privé op de tweede plaats 

komt. VHNZ heeft op dat gebied niet meer vrijheid gegeven en medewerkers ervaren weinig ruimte om 

daar zelf invloed op uit te oefenen want: “Zoiets komt dan toch wel terug in je functioneringsgesprek.” 

 

Gepercipieerde effecten 

Leerprocessen 

VHNZ heeft leerprocessen op gang gebracht. Feedback blijft minder lang liggen en medewerkers worden 

gestimuleerd om van elkaar te leren. Zo werden medewerkers zich tijdens de intervisies  bewust van het 

effect van ‘ja maar’ en boden de intervisies de ruimte om andere oplossingen te bedenken. Zij waren er op 

constructieve wijze mee aan de slag, konden uitproberen en dat werd vervolgens weer geëvalueerd.  De 

zorgcoördinator vertelt: “In het begin hebben ze het vaak over praktische dingen, maar nu is het veel meer 

naar gedrag, is het gecombineerd geworden.” Zij licht toe dat ‘double loop learning’ nog steeds lastig is 

want: “De praktische dingen blijven altijd het gemakkelijkste. Want dat is tastbaar.” Hierbij komt een 

voorbeeld ter sprake over een katheterzak die niet wordt opgeruimd. De zorgcoördinator vindt het 

belangrijk dat dan vragen worden gesteld zoals: “Waarom heb je vandaag je werk zo ingedeeld?” maar 

merkt dat dit in de praktijk lastig blijft voor medewerkers want de dagoudste neemt het voortouw bij de 

evaluatie en: “Degene die werkt moet zelf doorvragen en dat vraagt natuurlijk ook wel wat capaciteiten.”  

 

Vertrouwen 

Door VHNZ hebben medewerkers weer een vertrouwensbasis gekregen en bespreken ze nu  

dingen die voorheen niet besproken konden worden. Medewerkers zijn bijvoorbeeld  

enthousiast over de evaluatiemomenten en zijn er trots op dat nieuwe medewerkers graag  

binnen deze afdeling werken: “Je hoort ook wel van andere mensen die hier komen: ‘je kunt hier  

wel veel bespreken met elkaar.” Door VHNZ hebben medewerkers gemerkt dat vertrouwen niet  

vanzelfsprekend is.  

Kwaliteit van zorg                                                   

Dankzij VHNZ heeft het begrip kwaliteit van zorg concrete betekenis gekregen. Zo vertelt een 

medewerkster dat er door VHNZ meer bewustwording is over de gevolgen van acties zoals: “ Niet op de 

gang irritatie uitspreken, maar in een evaluatiemoment of vergadering.” Dat heeft medewerkers scherper 

gemaakt want: “Bewoners kregen toch meer mee dan we dachten.” Door VHNZ kijken medewerkers meer 

vanuit het perspectief van de bewoners. Zo is er een wensboom waarin de wensen van bewoners hangen 

en als ze haalbaar zijn worden ze verwezenlijkt. Een medewerkster vertelt: “Heel andere kijk, meer 

diepgang. Meer dingen proberen te realiseren, meer terugkoppelen naar andere disciplines.”  De pastoraal 

medewerker is daar ook erg bij betrokken, hij doet de huiskamergesprekken die voortkomen uit VHNZ. Hij 

kan alles duidelijk noemen en weet veel van de mensen. Medewerkers vertellen dat hij ook erg 

geïnteresseerd is in personeel en dat ze bij hem een soortgelijke vertrouwensrelatie ervaren als met de 

coach. Een medewerkster vertelt dat bewoners ook veel hebben aan de sfeer in de huiskamers:  

“Er is veel verschil met twee jaar geleden. Toen was er meer verveling, mensen die zaten te slapen, 

nu zijn ze veel actiever, wakkerder, door de coach en welzijnsmedewerker.”  

Samenwerking  

Medewerkers geven aan dat de samenwerking door VHNZ is verbeterd. Sinds VHNZ is er weer  

meer saamhorigheid en doen medewerkers weer meer voor elkaar. Illustratief voor de betere  

samenwerking is dat een medewerkster door een andere medewerker op het nieuwe, pittige  

rooster voor haar, werd geattendeerd en aanbood samen te kijken hoe ze dit beter in konden  

vullen. Vanuit de reactie van een andere medewerkster blijkt dat deze manier van samenwerken  

past binnen het huidige klimaat op de afdeling, zij zegt: “Zoiets moet je voor elkaar over  

hebben.” De Citadel staat dan ook onder (flex) medewerkers bekend als een prettige afdeling. 
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Een medewerker vertelt dat VHNZ ook heeft bijgedragen aan diepgang in de relatie met  

bewoners en tussen medewerkers onderling:  

 

“In de tijd dat de coach hier was zijn veel dingen weer bevestigd, verder uitgediept, nieuwe handvaten 

zijn gecreëerd. Na, gecreëerd, die waren er natuurlijk al, maar die zijn besproken en, omdat we met zijn  

allen op zulk soort zaken dieper ingingen, komt er meer diepgang.” 

 

Professionaliteit                      

Medewerkers zijn zich door VHNZ meer bewust van de effecten van hun acties en hebben ervaren hoe zij 

kennis uit hun vooropleiding in de praktijk kunnen toepassen. Zo  vertelt een medewerkster dat 

medewerkers door VHNZ niet meer mopperen waar bewoners bij zijn want: “Bewoners kregen meer mee 

dan we door hadden. Dat zorgt voor onrust bij bewoners. Bewoners durfden minder te vragen omdat ze 

dachten dat we te druk waren. Dat was slecht voor de kwaliteit, de kwaliteit ging achteruit. VHNZ heeft dit 

actief gemaakt. We wisten dat wel vanuit de opleiding, maar de coach heeft ons eruit getrokken en bewust 

gemaakt.” Ook vragen medewerkers meer advies aan elkaar. 

Sfeer                 

De sfeer is door VHNZ veranderd. Niet alleen ten gevolge van de huiskamersferen, maar ook door het 

vertrek van de toenmalige manager. Zo geven medewerkers aan dat de negatieve sfeer, die grotendeels 

veroorzaakt werkt door de voormalige manager, doorbroken werd door het leiderschap van de coach en 

het vertrek van de voormalige manager.  

Bewustwording van waarden                                         

Door VHNZ zijn medewerkers zich niet alleen bewuster geworden van (concrete) activiteiten aan de 

oppervlakte, maar zijn zij zich ook meer bewust geworden van wat zij echt belangrijk vinden. In het kader 

komen een aantal waardes die medewerkers belangrijk vinden naar voren. 

Essentie van zorg vanuit perspectief medewerkers 

Respect: “Je hebt allemaal wel eens een slechte dag, maar dat mag nooit ten koste gaan van de bewoners. 

Dat je dat nooit uit naar de bewoners, mensen op leeftijd waar je respect voor moet hebben. Essentie van 

de zorg is: respect en liefdevolle verzorging.  

Liefdevolle verzorging :“Je moet je kunnen voorstellen dat je er zelf ligt, dat als je zelf afhankelijk bent en 

hoe je dan behandeld wordt. Hoe zou ik behandeld willen worden?’  

Humor: “Dat vind ik belangrijk, humor. Als je een goede professional weet je wanneer humor wel en niet 

kan zetten. Van de 36 uur dat ik werk, loopt ik 28 met lol rond. Sommige families pikken het wel, andere 

niet. Je kan dan een hoop maken.”  

 

Leiderschap                                                                                

Door de ervaringen met de coach zijn medewerkers zich meer bewust van hun verwachtingen van leiders. 

Zo was de coach echt betrokken bij medewerkers: “Dat je echt luistert. Even gedag zeggen als je naar huis 

gaat.” Medewerkers vertonen hier zelf voorbeeldgedrag in, zo vertelt een helpende:  

“Ik blijf het zelf wel doen, ik zeg wel steeds gedag. Het zijn die kleine dingen die het doen. De 

uitstraling, het gemoedelijke, dat is een gave die sommige mensen hebben en anderen niet.”   

Door de coach hebben medewerkers ervaren hoe belangrijk complimentjes zijn en dat de manier waarop 

dat gedaan wordt belangrijk is: “Niet zomaar iets, echt concrete dingen. Daar groeien mensen van. Dat 

hebben ze allemaal nodig.” Zij doen dit zelf nog steeds, zowel onderling als richting leiding. Zo vertelt een 

medewerkster: “Vorige week trok de zorgcoördinator haar jasje aan; ze hielp mee met wassen toen de 
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bezetting superkrap was. Dat vind ik super. Dat heb ik ook tegen haar gezegd.”  Zij hebben de indruk dat 

de leiding minder complimentjes aan hen geeft, onder andere omdat zij niet zoveel op de afdeling zijn: “Zij 

heeft teveel haar eigen ding op kantoor.” Medewerkers vinden dat jammer omdat ze merken dat het goed 

is voor persoonlijke ontwikkeling en onderlinge band: “Dat nog een keer bevestigd wordt, dat je het als 

team goed doet.”  Een medewerkster vertelt dat ze complimentjes van hogerhand mist, mede omdat het 

de vertrouwensrelatie tussen medewerkers en leiding zou versterken. Onderling wordt er meer 

gecomplimenteerd, dat was al voor VHNZ, maar door VHNZ is het aangescherpt en toegenomen. Een IG-er 

vertelt: “Jij (tegen de aanwezige helpende) kwam heel bang en onzeker binnen en had het gewoon nodig 

en dan doe je dat.”  

 

Kwantitatieve gegevens uit de organisatie 

Onderstaand worden kwantitatieve gegevens en registraties uit de organisatie beschreven en waar 

mogelijk vergeleken met de kwalitatieve data uit deze studie. Bij de manager en de P&O-afdeling zijn 

kwantitatieve gegevens opgevraagd. Daarbij is gebruik gemaakt van de gegevens die binnen de specifieke 

afdelingen beschikbaar waren en waar  mogelijk is dit per niveau (afdeling, teams) toegespitst. Voor de 

Citadel (Van Neynselgroep) is gebruik gemaakt van de Reportcard (Van Neynselgroep, 2010a), en van 

verloop- en verzuimcijfers van P&O. Eerder is in de methodensectie beschreven hoe de gegevens zijn 

verzameld en dat ze met grote voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden. 

Op de reportcard melden de medewerkers van De Citadel dat zij een hoge werkdruk ervaren door een 

slechte bezetting (Van Neynselgroep, 2010a). De verzuimpercentages van de Citadel zijn gedaald (van 

14,5% in 2010) naar 6,5% in 2012 (t/m augustus). Dit is echter nog steeds relatief hoog. In het begin van 

2011 was het verloop op de Citadel hoog, en dat is langzaam afgenomen tot 0% in de laatste kwartalen 

van 2012. Het is niet ondenkbaar dat het hoge verzuim en verloop met elkaar verband houden; immers, in 

2010 worden problemen met de bezetting gemeld door medewerkers van De Citadel. Andere gegevens 

specifiek over de Citadel, zoals een medewerkerstevredenheidsonderzoek op afdelingsniveau, hadden wij 

niet tot onze beschikking.  
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HILVERZORG - ST.CAROLUS 

 

Achtergrond 

St. Carolus (onderdeel Hilverzorg) is een woonzorgcentrum in Hilversum. Er wonen voornamelijk mensen 

met psychogeriatrische problematiek die in meer of mindere mate zelfstandig kunnen wonen. Er is een 

verpleegunit voor bewoners met dementie die meer zorg- en ondersteuning nodig hebben. Hier loopt van 

november 2009 tot oktober 2010 het project Van Harnas naar Zomerjurk (VHNZ). Gedurende de looptijd 

van VHNZ, gaat St.Carolus over van een zorginstelling naar een verpleeginstelling. Dit heeft gevolgen voor 

de interne organisatie en regelgeving. Na  VHNZ wordt de afdeling geherstructureerd. De afdeling wordt 

opgedeeld in drie kleinere teams die aangestuurd worden door twee teamleiders. Per team wordt nu aan 

12-15 cliënten zorg verleend. Per team regelt één klantcoördinator alles voor en rondom de bewoner 

(onder andere met betrekking tot de zorgvraag, welzijn, wonen, contact met familie en behandelaars). 

Bewoners hebben een eigen woonruimte (woonslaapkamer, douche en toilet). Elk team heeft een 

gedeelde huiskamer waar gezamenlijk gegeten wordt en activiteiten plaatsvinden.  

 

Motivatie voor deelname  

Kort voordat VHNZ in beeld komt, krijgt Hilverzorg een nieuwe raad van bestuur. Het nieuwe bestuur 

formuleert een nieuwe organisatievisie op basis van onder meer de vragen ‘Wat voor organisatie is 

Hilverzorg? Wat vraagt de zorg op dit moment? Wat vraagt de maatschappij op dit moment? En waar 

moet het naartoe de komende jaren?’. Dit was volgens de bestuurder in ieder geval: ruimte voor de 

werkvloer, invulling kunnen geven aan het eigen werk (werkplezier), in afstemming op de vraag van de 

bewoner en wensen van de familie. De bestuurder geeft aan dat zij toen nog niet goed wisten hoe aan 

deze visie handen en voeten te geven en hoe dit in de haarvaten van de organisatie te krijgen. Bij een 

sessie van Actiz over nieuwe initiatieven in de zorg is kennis gemaakt met het project VHNZ. Dit project 

leek zeer goed aan te sluiten op de visie van Hilverzorg.  

 

Keuze voor St.Carolus 

De keuze wordt gemaakt VHNZ te starten op locatie St. Carolus. Daar werken twee managers die graag 

mee willen doen. Zij hebben al langer de behoefte aan verandering en denken na over de manier waarop 

anders op de afdeling gewerkt zou kunnen worden. Uit de gesprekken met betrokkenen komt naar voren 

dat de werkwijze zeer taakgericht was. Medewerkers werkten lijstjes met zorgtaken af en waren vooral 

bezig om het werk zo snel mogelijk af te krijgen, waardoor  de behoeften van de bewoners weinig 

aandacht kregen: “Echt taakgericht werken, de lijstjes die leidend waren in plaats van het gesprek met de 

bewoner of met elkaar.” (programmamanager ‘kleinschalig werken’ Hilverzorg-breed).  

 

Een tweejarige pilot met zorgregistratie leverde veel informatie op, maar de bestuurder vertelt dat de 

taakgerichte aanpak niet meer aansloot op de beschikbare middelen (tijd en geld). Een teamleider vertelt 

dat ook medewerkers registratie en het werken met de lijstjes zat waren.  Mede door de hoge 

taakgerichtheid was de werkdruk hoog; al sinds lange tijd een issue op de afdeling. Daarnaast liet de wijze 

waarop men met elkaar omging te wensen over. Betrokkenen spreken van een ‘eilandjescultuur’. Door 
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groepjesvorming ontstond er een ‘wij’-‘zij’ mentaliteit, de onderlinge samenwerking verliep slecht. De 

woonzorgmanager zegt dat er sprake was van een ‘onderhandelcultuur’ waarin medewerkers (maar ook 

bewoners) vooral gericht waren op hoe je er voor jezelf het beste uit kon halen. Het verzuim was hoog en 

er waren veel boze en ontevreden medewerkers. De woonzorgmanager vertelt dat deze onvrede te maken 

had met het gevoel dat de organisatie niet goed voor haar medewerkers zorgde. Er was veel wantrouwen. 

Dat medewerkers geen vertrouwen in de organisatie hadden, kwam volgens haar mede voort uit het grote 

aantal managementwisselingen: (…) “Dat heeft hier een historie van 25 managers in zeven jaar. Ook 

behandelaars zeggen dan: zoek het even uit, die managers daar heb ik niks aan.” Ook had het 

management geen vertrouwen in medewerkers omdat afspraken vaak niet werden nagekomen.  

 

Start Van Harnas Naar Zomerjurk 

 

Ruimte voor ideeën over een andere aanpak  

De woonzorgmanager was zeer positief over deelname aan VHNZ. Het was een mooie kans om een andere 

aanpak vorm te geven en het gaf (financiële) ruimte om te experimenteren: ”Toen kwam ‘Zomerjurk’ en 

toen konden wij twee ton binnenhalen. Ja, toen dachten we: ‘goh, zeg’ als we dat toch binnen kunnen 

halen.’” Ook sprak de titel van het project erg aan. Het harnas werd herkend in de eilandjescultuur, het 

taakgerichte werken en de focus op verzorging zonder bij de vraag en behoeften van bewoners stil te 

staan. De zomerjurk verbeeldde het ervaren van ruimte om ook andere dingen te doen dan het verlenen 

van taakgerichte zorg:  

 

“En dan die mooie titel; toen ik het voor het eerst zag, dacht ik ‘ja, hier hebben wij het ook over. 

Kom uit je harnas, kom uit waar je zit, ga iets doen dat plezieriger is.’”  

 

Volgens de woonzorgmanager was het doel van VHNZ onder meer om inzicht te krijgen in behoeftes van 

bewoners en medewerkers zelfbewuster en verantwoordelijk te maken. Eén van de managers werd 

volledig vrijgemaakt als projectleider van VHNZ . Het projectteam bestond verder uit een stafmedewerker 

welzijn (hij richtte zich onder meer op coaching en begeleiding van groepsprocessen) een externe coach, 

twee zorgcoördinatoren en een praktijkopleider. Het projectteam gaf invulling aan VHNZ.  

 

Weerstand                                                                                                                                                                                               

In een startbijeenkomst worden medewerkers geïnformeerd over het project. Er zijn medewerkers die 

nieuwsgierig zijn maar het gevoel van ‘weer een project’ en ‘we hebben het al zo druk’ overheerst. Een 

medewerker zegt dat VHNZ vooral werd gezien als een project dat weer een hoop geld zou kosten. Dan 

had men liever extra handen aan het bed. In het begin wist ze niet goed wat het inhield en wat ze ervan 

moest verwachten. Een andere medewerker geeft aan dat ‘Van Harnas naar Zomerjurk’ voor velen echt als 

een harnas naar binnen kwam. Veel medewerkers waren er volgens haar bang voor. Ze dachten veel te 

moeten doen terwijl de werkdruk al erg hoog was. Ook waren er al veel veranderingen door de transitie 

van zorginstelling naar verpleeginstelling. Een medewerker geeft aan dat het met het oog op deze 

verandering misschien beter was geweest om eerst de verpleeghuiszorg helemaal op de rit te krijgen en 

dan pas te starten met VHNZ.  

 

Draagvlak en betrokkenheid creëren                                                      

Er zijn  een aantal enthousiastelingen voor VHNZ, maar het duurt lang voordat de groep mee is. In eerste 

instantie komen veel medewerkers niet naar bijeenkomsten. Volgens de bestuurder heeft een aantal 

managers veel moeite gedaan om medewerkers erbij te betrekken. Ze gingen naar de mensen toe met het 

project, onder andere tijdens avond- en nachtdiensten. Vanuit de gedachte dat je niemand tot deelname 

mag dwingen, wordt vooral geprobeerd medewerkers te enthousiasmeren. Toch geeft de 

woonzorgmanager aan dat aanwezigheid bij een aantal bijeenkomsten wel verplicht werd gesteld. 

Medewerkers werden er op aangesproken als ze niet kwamen.  
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Invulling en vormgeving Van Harnas naar Zomerjurk   

Reflectie en bewustwording  

Eén van de instrumenten die tijdens VHNZ werd ingezet, was video-interactiecoaching. Een coach liep met 

een medewerker mee om de zorg te filmen, en de opname werd later teruggekeken. Soms alleen met de 

coach, soms werd een fragment in de groep besproken. Een programmamanager vertelt dat het 

nabespreken van de video gebeurde op basis van wat je als medewerker zelf zag gebeuren. Hierin lag de 

nadruk niet op wat gaat er fout, maar juist op wat gaat er goed. Daarnaast werd er gekeken naar wat kan 

er beter en hoe kan het anders. Het reflecteren op het eigen werkgedrag (en dat van anderen) creëerde 

bewustwording en bood medewerkers inzicht in behoeftegerichte zorg. Een medewerker vond de 

coaching erg leerzaam:  

“Dan denk je van ja, dan zie je dus dingen dat je denkt van ‘nou, dat moet ik toch anders doen’. Door die 

camera zie je dat heel goed, je leert heel goed naar jezelf kijken.”  

Een andere medewerker beaamt dit. In onderstaand kader omschrijf zij een moment waarop er bij haar op 

de groep werd gefilmd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijke ontwikkeling  

Tijdens VHNZ was er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Er werd een reeks competenties 

opgesteld en aan de hand hiervan werden competentiegesprekken met medewerkers gevoerd. De 

competenties hadden  onder meer betrekking op integriteit, samenwerken, verantwoordelijkheid en 

flexibiliteit. De teamleider ging met medewerkers in gesprek: ‘Beheers je al die competenties en waar blijkt 

dat uit? Wat beheers je niet en wat heb je nog te leren? Van daaruit werd gekeken naar aandachtspunten 

en mogelijkheden. Medewerkers gaven zelf aan waar hun sterke en minder sterke kanten lagen, en 

dachten na over hoe ze zich wilden ontwikkelen. De woonzorgmanager en de coach geven aan dat er ook 

aandacht was voor datgene wat een medewerker al beheerste en misschien aan een ander kon leren. Het 

idee ‘ik kan een ander wat leren’, was voor betrokkenen nieuw.  

Ideeën voor verbetering  

Tijdens VHNZ werd er in groepsbijeenkomsten met medewerkers gebrainstormd over verbeterideeën. 

Iedereen werd gevraagd na te denken over behoeften en wensen van bewoners en na te gaan welke 

knelpunten in het werk of in het contact met bewoners werden ervaren. De medewerkers gingen 

zelfstandig met hun verbeterideeën aan de slag of sloten zich aan bij een gezamenlijk project of 

experiment. Ook hierbij was de insteek dat iedereen zijn eigen interesses, talenten en kwaliteiten kon 

inzetten om tot verandering /verbetering te komen.  

 

Projecten en experimenten 

De projecten en experimenten die werden opgezet, waren uiteenlopend van aard. In een van de projecten 

werd bijvoorbeeld ‘wassen zonder water’ geïntroduceerd: washandjes met een lotion die in de magnetron 

verwarmd kunnen worden. Gebruik hiervan is vooral gericht op tijdwinst. In een ander project werd 

nagedacht over een andere manier van roosteren. Dit werd geïnitieerd omdat er vóór VHNZ veel onvrede 

was over de roosters. Een klantcoördinator zegt hierover: “Ook daar was dan weer ruimte voor, want dat 

Video-interactiecoaching 

“Voor mij was het…, op dat moment vond ik het vervelend. Dan denk ik, waarom komt ze nu net, dat het 

eigenlijk heel onrustig is. En het is anders bij mij meestal  rustig en nu was het vreselijk. Maar toen dacht ik 

van nee, het is juist goed. Want het gebeurt vaker op deze groep, van dat ‘ie zo onrustig is.  Laat ze het 

maar eens filmen, laat naar eens zien waardoor dat komt. En, nou en, ja,dat vind ik dan toch wel van dat je 

daar dan gigantisch veel van leert.” 
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was het met name ook hè? ‘Gaan jullie maar eens kijken wat jullie zelf kunnen.’” Ook werden er 

initiatieven genomen voor het ontwikkelen van activiteiten voor bewoners. Een medewerker vertelt dat ze 

voor een van de projecten tijdens VHNZ allemaal oude foto’s van Hilversum heeft opgezocht. Samen met 

bewoners bekeek ze de foto’s en spraken zij daar over: “Wat voor verhalen dat je dan van bewoners krijgt, 

en dat ze zo kunnen genieten daarvan, dat is toch gewoon heel mooi.” Volgens deze medewerker is het 

belangrijk echt te kijken naar de levensgeschiedenis van de bewoner en daar vervolgens ook iets mee te 

doen:  

“Het is gewoon heel belangrijk dat je dus echt dingen weet van bewoners en dat je daar ook vanuit 

gaat werken. Wat heeft die bewoner vroeger gedaan? Wat had ‘ie voor hobby’s en wat zouden we 

dus nu nog daaruit op kunnen pakken waardoor je dan die bewoner nog een beetje leuker kunt 

laten leven?”   

 

Ook heeft ze tijdens VHNZ een speciaal kussen ontwikkeld waarmee bewoners vaardigheden met knopen, 

veters en ritsen konden trainen. Ze kwam op dit idee doordat ze zag dat bewoners hier vaak problemen 

mee hebben. Het viel haar ook op dat medewerkers dit veel te vaak uit handen nemen (veelal omdat dit 

makkelijker en sneller is). Volgens haar is het juist belangrijk om mensen zoveel mogelijk te stimuleren om 

dingen zelf te doen, die handen nog een beetje bezig te houden. Ze staat soms versteld van wat mensen 

nog kunnen. Ze heeft de ruimte gekregen om dit op de verschillende groepen te laten zien en collega’s 

bewuster te maken van het belang hiervan.  

Kennisontwikkeling 

Een klantcoördinator vertelt dat door VHNZ naar voren kwam dat medewerkers behoefte hadden aan 

meer kennis over dementie en het omgaan met cliënten in dit proces: “Op een gegeven moment gaven 

medewerkers aan dat zij er moeite mee hadden bepaalde mensen te begeleiden in hun proces en dat ze 

daar wat meer ondersteuning in wilden hebben.” Om medewerkers  beter toe te rusten in het begeleiden 

van de zorgvragers, heeft zij toen diverse keren een klinische les gegeven over onder andere verschillende 

typen dementie en verschillende benaderingsmethodieken. Medewerkers kregen hierdoor meer bagage 

om hier beter mee om te gaan.  

 

Familiebijeenkomsten 

Ook het versterken van het contact met familie was een belangrijk onderdeel binnen VHNZ. Hiertoe 

werden onder meer familiebijeenkomsten georganiseerd. In maandelijkse bijeenkomsten stonden 

behoeften en wensen van bewoners en familie centraal en ging men hierover met elkaar in gesprek. De 

woonzorgmanager  vertelt dat er ook een familieparticipatieraad (klankbordgroep) werd opgericht om 

familie actiever te betrekken. Het gesprek kwam op gang over ‘wat vindt u eigenlijk van de zorgverlening? 

Wat zou u anders willen? Wat ziet u bij u vader, moeder, oom, tante’? De woonzorgmanager geeft aan dat 

het soms best moeilijk en confronterend was omdat dilemma’s expliciet werden gemaakt. 

 

Communicatie met familie 

Tijdens VHNZ werd er ook gewerkt aan communicatie met familie. Volgens een medewerker waren daar 

diverse redenen voor. Vaak was het lastig om een geschikt moment te vinden voor persoonlijk contact 

wanneer de familie er is (óf de medewerker is zoekend naar een goed moment om iets te vertellen, óf de 

familie wil in gesprek op een moment dat het de medewerker niet uitkomt). Ook worstelen grote families 

vaak met vragen als: ‘Hoe informeren we elkaar? Wie heeft wel contact met de zorg en wie niet? En hoe 

houden we elkaar op de hoogte?’. Naast een efficiëntere manier voor het delen van zorginformatie en 

praktische zaken, leeft de behoefte bij medewerkers om ook mooie gebeurtenissen met de familie te 

delen. Een van de projectleden hoorde toen over het gebruik van CC-net (nu Familienet) in een 

verpleeghuis in Groningen; een online systeem om familieberichten te versturen . Het programma kent 

diverse functionaliteiten zoals een gedeelde agenda waarin zowel familie als zorgmedewerkers afspraken 

kunnen zetten en een omgeving waar familie onderling berichten kan posten (bijvoorbeeld wie 

haalt/brengt moeder op voor verjaardag?). Ook kunnen ‘sfeerberichten’ worden verstuurd om mooie 

momenten met familie te delen. Binnen VHNZ was er ruimte om een bezoek te brengen aan de instelling 
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in Groningen om te leren van hun ervaringen en uit te zoeken of het systeem ook geschikt zou zijn voor 

gebruik op St.Carolus. Tijdens de familieavonden die binnen VHNZ werden georganiseerd, werd het idee 

voorgelegd aan familie om te polsen of zij hier ook iets in zagen. Toen dit het geval bleek, is er met een 

aantal families een pilot gestart.  

 

 

Verloop van het proces  

 

Verantwoordelijkheid nemen 

Een teamleider vertelt dat vóór VHNZ veel verantwoordelijkheden bij de zorgcoördinatoren lagen. Zij 

werden altijd gevraagd om oplossingen aan te dragen voor de meest uiteenlopende problemen op de 

werkvloer. Van medewerkers werd niet verwacht dat zij zelf iets oplosten: “Als je zei ga linksom dan ging 

men linksom, ga rechtsom dan gingen ze rechtsom. Dat was normaal en dat ze dan zelf een antwoord 

konden bedenken ergens op, dat kon niet want dan liep het uit de soep. Zo werd er gedacht. Het werd 

gewoon zo verwacht dat je zo werkte.”  

 

Tijdens VHNZ werden medewerkers gestimuleerd zelf verantwoordelijkheid te nemen en een oplossing te 

zoeken voor problemen. Dat was volgens de teamleider (destijds zorgcoördinator) echt een verandering. 

Voor haar was het soms frustrerend en stressvol om met de handen op de rug medewerkers zelf naar het 

antwoord te laten zoeken,  omdat het vaak makkelijker en sneller was om het zelf te doen. De 

zorgcoördinatoren werden getraind om hier goed mee om te gaan. Volgens de programmamanager was 

het voor medewerkers soms juist eng en spannend om zelf die verantwoordelijkheid te nemen. Ze werden 

hierin begeleid door de coach. Die liet de medewerkers nadenken over het vragen naar oplossingen versus 

zelf actie ondernemen om iets op te lossen.  

 

Volgens de woonzorgmanager draaide het uiteindelijk vooral om het ontwikkelen van taakvolwassen 

gedrag: “Je signaleert iets en je doet er iets mee. Dat alleen al en dat hoef je niet allemaal zelf op te lossen, 

maar ergens denk je na over of je het nou signaleert bij de bewoner of in de organisatie. Ergens denk je na 

hoe je daarmee aan de slag kunt, of waar je dat neer kunt leggen, of wat dan ook, of wat we moeten 

verbeteren.” 

Meegaan of afscheid nemen   

De programmamanager geeft aan dat het tijd heeft gekost om mensen bewust te maken: “Wat ik merkte 

is dat die bewustwording vanuit medewerkers, om te denken ‘oh als er iets moet veranderen moet ik 

misschien bij mezelf beginnen’, dat heeft wel lang geduurd.” Een teamleider zegt dat het ook van belang is 

om te kijken of  medewerkers wel mee willen veranderen en of zij nog wel geschikt zijn om in de nieuwe 

organisatie te werken (kan iemand wel mee of wil iemand niet mee?). Als dat niet het geval is, moet je 

soms afscheid nemen. Dit is volgens haar ook gebeurd: 

 

“Je moet het ook wel willen. Op het moment dat je dat niet wilt denk ik dat je op een gegeven 

moment niet meer past. En als je niet past en je niet kunt staan achter het gedachtegoed van een 

organisatie, of je nou leidinggevende bent of medewerker, dat je dan op een gegeven moment 

afscheid dient te nemen.” 

Tijd en mankracht  

Gedurende VHNZ ervaren medewerkers een gebrek aan tijd en extra bezetting. Een medewerker zegt dat, 

hoewel er  was aangekondigd dat er vervanging geregeld zou worden om mee te kunnen doen aan de 

activiteiten van VHNZ, dit vaak niet het geval was. Daarom nam ze niet vaak deel aan 

groepsbijeenkomsten: “Er was beloofd dat iedereen naar de bijeenkomsten kon en dat er vervangend 

personeel geregeld zou worden. Nou, dat bleek dus niet zo te zijn. Dus aan die groepsbijeenkomsten heb ik 

weinig deel kunnen nemen.”  Volgens enkele medewerkers moest er veel in eigen tijd gedaan worden. Een 

medewerker zegt dat veel medewerkers negatiever werden over VHNZ omdat men er geen tijd voor kreeg.   
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Verbreding VHNZ  

De woonzorgmanager heeft het einde van VHNZ als vrij plotseling en onduidelijk ervaren:  

 

“Zomerjurk eindigde vrij abrupt. Omdat opeens de doelen gehaald waren. Ik weet niet meer 

waarom het zo plotseling stopte. (..) We hadden een aanvraag gedaan om tot januari door te 

kunnen en twee jaar goed vol te maken. Om nog  echt even voor ons zelf te kijken wat hebben we 

hiermee bereikt en hoe moeten we door? Maar dat ging niet door, het moest stoppen in oktober.” 

 

De bestuurder zegt dat er geen nieuwe initiatieven meer werden genomen omdat ze het breder neer 

wilden gaan zetten in de organisatie:  

 

“De laatste maanden van VHNZ toen hebben we eigenlijk niet meer actief nieuwe initiatieven 

uitgezet bij St. Carolus omdat we daarvoor in de zomer al iets hadden van  ja, wat we daar gezien 

hebben was zo in lijn met onze visie, dat we het met die kennis gewoon Hilverzorg-breed willen 

neerzetten. Daar waren we in de zomer wel van overtuigd.”  

 

Het bestuur wilde stichtingbreed invulling geven aan wat VHNZ geleerd had. In oktober 2010 is gestart met 

de pilot van het programma ‘In voor Zorg’ van Vilans om VHNZ te verbreden. Niet als cultuurtraject maar 

heel klein op de werkvloer binnen de teams, waarin onder andere verder werd ingegaan op het contact 

met bewoners. De projectleider van VHNZ heeft meegewerkt aan de overgangsfase met ‘In voor Zorg’ om 

beide programma’s in elkaar over te laten lopen.  

 

Reorganisatie  

Een teamleider vertelt dat er (in de periode na VHNZ) werd gekeken hoe ze de zorg voor de groep van 

veertig bewoners anders konden indelen en inrichten. Die reorganisatie was niet naar aanleiding van 

VHNZ, maar VHNZ heeft wel invloed gehad op de wijze waarop de reorganisatie is vormgegeven en 

verlopen. Ze kreeg de ruimte om zelf na te denken over hoe ze het dan zou willen inrichten: “En dan wil je 

het gewoon kleiner, kleiner om die bewoner beter te begrijpen, meer informatie van de bewoner te krijgen. 

Dat is eigenlijk wat er aan bijgedragen heeft, we mochten zelf bepalen hoe we het wilden. Er was niks vast, 

er waren veertig bewoners, zoveel kamers en twee teamleiders. We mochten het zelf bedenken.” Er werd 

voor gekozen de afdeling op te delen in drie kleinere teams. Volgens enkele medewerkers is hierdoor meer 

duidelijkheid gekomen; er is meer structuur en overzicht.  

 

Gepercipieerde effecten  

 

Nu bijna twee jaar na afronding van VHNZ, is er volgens betrokkenen veel veranderd op St.Carolus. Wel is 

het voor betrokkenen moeilijk om te zeggen welke veranderingen expliciet uit VHNZ zijn voortgekomen, 

omdat zowel gedurende de looptijd van VHNZ als in de periode erna diverse andere veranderingen 

plaatsvonden. Zo heeft de overgang van verzorgingshuis naar verpleeghuis veel impact gehad  op de 

interne organisatie en heeft de herinrichting van de afdeling (naar kleinere teams en andere aansturing) 

veel invloed gehad op de samenwerking. Niet alleen afdelingsgerichte veranderingen, maar ook 

stichtingbrede programma’s zoals ‘kleinschalig werken’ en het programma ‘In voor zorg’ hebben hun 

uitwerking op de huidige situatie. Wel lijkt VHNZ een belangrijke schakel in het geheel van veranderingen. 

VHNZ gaf onder andere de mogelijkheid om te experimenteren. Leren, ontwikkelen en inzetten van 

individuele talenten zijn centraler komen te staan. Medewerkers hebben geleerd om bewust naar de eigen 

werkhouding te kijken, te reflecteren en van elkaar te leren. 

 

Anders denken  

Volgens een teamleider is een ‘andere manier van denken’ de kern. VHNZ heeft hiermee een basis gelegd 

voor een andere werkwijze en werkhouding. Het anders leren denken ontwikkelt zich  volgens haar 
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langzaam en moet eerst door het bestuur worden uitgedragen naar de woonzorgmanagers. Via de 

woonzorgmanagers moet het  verder worden gebracht naar de teamleiders. Die dragen het vervolgens uit 

naar de klantcoördinatoren en vanuit de klantcoördinatoren gaat het verder naar de medewerkers in het 

team. De teamleider zegt te merken dat de klantcoördinatoren nu nog lerend zijn. Ze helpt ze reflecteren 

en omgaan met bepaalde situaties (‘hoe ga je in gesprek met medewerkers en hoe betrek je ze erbij?’). 

Mede door VHNZ heeft ze geleerd hoe ze de klantcoördinatoren hierin kan begeleiden. Ook een 

klantcoördinator geeft aan VHNZ vooral te zien als een bewustwordingsproject dat invloed heeft gehad op 

bepaalde denkpatronen. Met name bewustwording van het feit dat het ook anders gedaan kan worden, 

dat er ook een andere manier van werken mogelijk is.  

 

 

Bewustwording werkgedrag 

Volgens diverse betrokkenen heeft vooral de video-interactiecoaching de bewustwording op gang 

gebracht. Door zorgmomenten vast te leggen en hierop (gezamenlijk) te reflecteren werd niet alleen 

onbewust onbekwaam werkgedrag zichtbaar, ook (on)bewust bekwaam handelen werd onder de 

aandacht gebracht. Enkele medewerkers geven aan dat het verwerven van inzicht in het eigen werkgedrag 

erg leerzaam was en dat dit ook de mogelijkheid bood om van elkaar te leren. Er werd met elkaar meer 

stilgestaan bij de vraag ‘waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe?’. Ook het management en bestuur kreeg 

meer inzicht in wat er op de werkvloer gebeurde. De bestuurder vertelt hoe bijvoorbeeld inefficiënt 

werkgedrag zichtbaar werd:  

“Het is een filmpje van twintig minuten om één pil te halen. Als je ziet hoeveel mensen erbij betrokken zijn 

geweest en hoeveel tijd het gekost heeft, dan weet je één ding; dat was een dure pil. Het is bijna hilarisch 

als je het ziet maar het geeft het zo goed aan: hoe kun je er met elkaar alert op zijn dat de tijd niet door je 

vingers glipt, maar dat je die vooral besteedt aan de bewoner in plaats van achter elkaar aanlopen om 

samen een pil te halen.”  

Volgens de woonzorgmanager heeft het filmpje invloed gehad op de regelgeving rondom 

medicijnverstrekking: de procedures voor morfineverstrekking zijn aangepast.   

Kwaliteiten ontdekken, ontwikkelen en overdragen 

Een teamleider ontdekte gaandeweg VHNZ dat ze het heel leuk vond om bij anderen talenten naar boven 

te halen. Dit is ze verder gaan ontwikkelen in haar rol als teamleider: proberen uit medewerkers te halen 

wat er in zit. Bijvoorbeeld bij een huiskamermedewerkster die hele mooie dingen kon maken voor 

bewoners (kralen rijgen, puzzels maken). Volgens de teamleider stond ze op een van de zwaarste groepen 

en had ze altijd iedereen rustig. Iedereen had ontzag voor haar: “Toen heb ik gezegd: ga jij samen met nog 

een collega overdag die groepen langs en laat eens zien wat je aan het doen bent, en leer het over aan een 

ander.” De teamleider zegt dat die ruimte er is gekomen door VHNZ. Er wordt nu bewust voor gekozen om 

die ruimte vaker te nemen omdat het volgens haar het beste werkt om ‘on the job’ te coachen. Ook is er 

volgens de teamleider meer aandacht voor het benoemen van dingen die goed gaan: “Regelmatig een 

compliment, daar groeien medewerkers van.”  

 

De bestuurder geeft eveneens aan dat competentiegerichtheid iets is dat door VHNZ meer op de 

voorgrond is gebracht. Zij vertelt dat vanuit het meer competentiegericht denken, de vraag naar voren 

kwam hoe mensen eigenlijk leren. Volgens haar werken er in de zorg  vaak praktisch ingestelde mensen, 

de manier van instrueren en overdracht moet aansluiten op hun manier van leren. De bestuurder geeft 

aan dat hier vóór VHNZ nog onvoldoende over werd nagedacht. Ook de programmamanager erkent dit: 

“Van Harnas naar Zomerjurk heeft het wel veel zichtbaarder gemaakt, in ieder geval dat het een thema 

was dat we Hilverzorg-breed moesten oppakken. Dat is een ding dat zeker is.”  
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Optimalisatie werkprocessen 

Vaste overlegmomenten en onderlinge afstemming 

Diverse betrokkenen geven aan dat de onderlinge samenwerking op de afdeling is verbeterd.  

Naast de overgang naar kleinere teams, heeft VHNZ hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.  

Door VHNZ zijn er bijvoorbeeld vaste overlegmomenten ingevoerd om de zorg met elkaar af te stemmen. 

Een medewerker  vertelt dat ze nu na de koffie altijd even bij elkaar komen om kort te overleggen: 

 

“Dat je even kijkt bij elkaar goh, van heb jij nog bijzonderheden? (…) Wij vertellen even hoe ver we zijn, wie 

we nog moeten doen. Het hoeft niet lang te zijn, al is het maar drie minuutjes. Maar dan weet je van elkaar 

even van goh, heb jij nog dingen, heb ik nog dingen en dan ben je van elkaar gewoon even weer op de 

hoogte, even up-to-date. Ja, heel prettig. En dat was vroeger eigenlijk niet.”  

 

Ook is er nu vast teamoverleg waarin dingen met elkaar besproken kunnen worden. Het gaat dan vaak 

over de eigen groep bewoners, de zorg, dingen waar men tegenaan loopt, of dingen die veranderd of 

verbeterd kunnen worden: “Ja, vroeger was dat allemaal niet. En dat is wel verbeterd moet ik zeggen, ja 

zeker weten.” (…) Dat is wel heel prettig. Ja.” Een programmamanager omschrijft een situatie waarin 

onderlinge afstemming duidelijk naar voren komt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens de programmamanager zouden er in de oude situatie veel meer overdrachtsmomenten zijn 

geweest. Dan deed het er niet toe wie waar komt bij welke bewoner, dan ging het om ruimte op de lijstjes, 

en ging daar de over discussie, in plaats van over wat die bewoner nou nodig heeft. Volgens de 

programmamanager komt hier de essentie van VHNZ sterk naar voren: “Waarom doe ik de dingen, met 

wat voor doel? Hoe kan ik het efficiënt doen zodat we er allemaal gelukkig van worden?” 

 

Communicatie en wederzijds begrip 

De woonzorgmanager geeft aan dat men beter heeft leren luisteren: naar de cliënt, naar familie van de 

cliënt en naar elkaar. Een klantcoördinator bevestigt dit. VHNZ bracht meer tijd en ruimte om met elkaar 

van gedachten te wisselen en stil te staan bij de dingen die gedaan werden: “Dat we dus meer bij elkaar 

gingen vragen van ‘hoe ga jij daar nou mee om?”. Vroeger gebeurde dat eigenlijk niet: “Het was wel eens 

van ‘nou ja, jij doet het zo en ik doe het zus’ en ‘dat is geen methodiek’. Maar daar had diegene soms wel 

bepaalde gedachten bij, maar daar communiceerde men niet voldoende over met elkaar.” Door dit soort 

dingen meer met elkaar te bespreken, is er volgens haar meer wederzijds begrip ontstaan (‘dus jij hebt dat 

gedaan? Dat kan ook, dat had ik nog niet zo gezien of bedacht’). Meer openheid en waardering bracht 

volgens haar meer ontspanning. Een medewerker zegt dat VHNZ mensen heeft laten inzien dat 

communicatie belangrijk is: “Dat is ook het mooiste: hoe meer dat je met elkaar communiceert en 

samenwerkt, des te beter en fijner het op de werkvloer is.”  

Feedback  

Het geven en vragen om feedback is sinds VHNZ gebruikelijker geworden. Een medewerker geeft aan dat 

ze zelf altijd erg blij is met feedback: “Als ik iets met een bewoner anders zou kunnen doen en ik krijg daar 

van mijn collega feedback op, van ‘goh, zou je dat niet zo doen?’ Nou, dan, ben ik daar heel blij mee. Als ik 

Afstemming werkzaamheden 

 

“Een klantcoördinator is gezakt voor een toets. Dit houdt in dat zij een aantal handelingen tijdelijk niet meer mag 

uitvoeren. Ze komt binnen en vertelt dit in openheid aan haar collega’s. Te zien is dat het team naar aanleiding 

van deze mededeling kort met elkaar spart (maximaal een paar minuten). Vervolgens worden de taken opnieuw 

verdeeld:’Wie doet wat? Ga jij naar die bewoner want die ken jij zo goed, die vindt het fijn als jij komt, en dan doe 

ik dat.’ Binnen een paar minuten is iedereen weer gevlogen en ze vertrouwen er feilloos op, kunnen er echt van op 

aan, dat het gebeurt zoals het is afgesproken.  Ze hoeven elkaar niet continu te bellen. Het vertrouwen, het open 

durven zijn van ‘dit kan ik nu niet, dan doe ik dat en dan ga jij daar heen’ wetende dat die bewoner dat op prijs 

stelt. Dat is echt een winst. Dan zie je dat het heel snel opgelost is allemaal.” 
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dan ook zie, en voel en merk van dat dat dus ook een verbetering is, dat vind ik alleen maar fijn.” Deze 

medewerker vraagt collega’s ook vaak om feedback, of ze dingen anders kan doen: “Dat heb ik van 

‘Harnas naar Zomerjurk’ geleerd. Gewoon van, je moet dus bijblijven, je moet dus niet vastroesten.” Ook 

tijdens een observatiemoment komt naar voren dat een medewerker open staat voor feedback en 

persoonlijke ontwikkeling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werksfeer: positieve energie en vertrouwen 

Diverse betrokkenen geven aan dat de werksfeer merkbaar verbeterd is. Ten opzichte van de onvrede die 

er vroeger heerste, is de negativiteit volgens een medewerker nu uit de lucht:  

 

“Ja, vroeger was er best wel veel onvrede in huis. Ook over de grote organisatie. He, hoe mensen 

bejegend werden, en dan… Ik ga daar niet allemaal over uitweiden, maar je merkt nu wel dat het, 

dat er nu minder negativiteit is. Vroeger was er een meer negatief beeld dan nu. Ja, ja, dat ervaar 

ik.”  

 

Er is geen sprake meer van groepjesvorming, het is nu meer één team: “Je bent nu meer één, je bent 

gewoon één team, ja.” (…)”Nu is het gewoon gezellig, ja.”  

Ook de woonzorgmanager ervaart meer positieve energie, rust en ontspanning. Volgens haar is men door 

VHNZ openhartiger en transparanter geworden. Men spreekt elkaar aan op dingen, het wordt benoemd 

en daarna is het uit de lucht. Medewerkers en leidinggevenden hebben volgens haar meer vertrouwen in 

elkaar gekregen: “Wat je nu ook ziet is dat mensen openhartig en transparant en makkelijker kunnen 

zeggen ook tegen de teamleider en soms ook naar elkaar dat iets fijn is of juist niet.” Ook de 

programmamanager geeft aan dat de verschuiving in vertrouwen langzaam zichtbaar wordt op St.Carolus. 

Zij heeft het gevoel dat je nu meer mag zijn wie je bent:  

 

“Het is niet meer zo hard als het op andere plekken wel een beetje kan zijn. Het is veel meer gezegd 

allemaal, er is een vrijere sfeer.”  

 

Werkbelasting  

Volgens een teamleider zijn medewerkers anders gaan kijken naar hoe ze de zorg leveren. Vooral doordat 

de lijstjes weg zijn: “Ze hebben meer het idee dat ze het zelf in de hand hebben en dat ze het zelf kunnen 

regelen. En helemaal door kleine teams is het beter te behappen, terwijl ze nog steeds hetzelfde werk 

doen”. Zij heeft het idee dat vooral sinds vorig jaar maart (werken in kleinere teams) medewerkers meer 

tevreden zijn: “De zorg die is er gebleven en we zijn zelfs zwaardere zorg gaan leveren maar als ik zie hoe 

gemakkelijk we door de manier van werken de zwaardere zorg zijn gaan leveren…” Een medewerker zegt 

ten opzichte van vroeger nu rustiger te werken, ze voelt minder stress en ervaart dat de druk is 

afgenomen: “Minder druk ja, minder druk op de ketel. Ja, het is nu ’s ochtends gewoon haalbaar om 

mensen uit bed te halen. Het is nu gewoon te doen, je hebt ook iets meer, ja, tijd voor de bewoners.”  

 

Rust en veiligheid 

Volgens diverse betrokkenen zijn de veranderingen op de afdeling positief van invloed op de bewoners. De 

woonzorgmanager vermoedt dat bewoners, ook al kunnen ze het vaak zelf niet zeggen, door een betere 

samenwerking meer rust ervaren en zich veiliger voelen. Een klantcoördinator beaamt dit. Zij is er zeker 

Feedback vragen 

(…) Wanneer de huiskamermedewerkster de afwas heeft gedaan en heeft opgeruimd, komt ze 

even bij mij in de zithoek zitten. Ik heb haar eerder nog niet zelf kunnen spreken omdat ze druk 

was met de bewoners. Er is nu tijd om even met elkaar te praten. Ze is benieuwd naar wat ik 

kom doen en vraagt wat mij allemaal opvalt. Ze zegt dat ze altijd graag van anderen wil leren. 

Fragment verslag participerende observatie 
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van dat er voor bewoners veranderingen merkbaar zijn: “Ja dat denk ik zeker. Dat wéét ik zeker.” Het komt 

de bewoner ten goede als medewerkers lekker in hun vel zitten en tevreden zijn over hun 

werkomstandigheden: “De mensen van de afdeling zijn erg kwetsbaar, zó afhankelijk. Ons gevoel voelen ze 

feilloos aan. Onrust en ongenoegen voelen ze ook. Dat is heel bepalend.” Een medewerker onderschrijft 

dit: “Als jij gejaagd bent bij bewoners dan ja, dan worden die bewoners ook onrustig. Dus ja, het is heel 

belangrijk dat je zelf ook rust uitstraalt.” Volgens een andere medewerker is ook de kleinere 

groepsindeling goed voor bewoners. Bewoners merken snel of iets bekend of onbekend is. Met een kleiner 

team zien bewoners meer vaste gezichten. Hierdoor is er meer herkenning.  

Aandacht en bejegening 

Naast dat een betere sfeer en betere samenwerking positief van invloed zijn op de bewoners, geeft de 

woonzorgmanager aan dat er ook verandering zichtbaar is in de bejegening van bewoners. Vóór VHNZ 

werd er zeer aanbodgericht gewerkt en waren medewerkers niet gewend om hun handelingen toe te 

lichten (bewoners werden bijvoorbeeld niet voorbereid op activiteitenbegeleiding). Nu kan zij het zich niet 

meer  voorstellen dat een bewoner wakker wordt gemaakt en dat een medewerker zegt: ‘Hup, kom eruit’. 

Ze zegt hierover: ”Dat doen we nu echt niet meer. En dan zijn we maar een paar jaar verder.” Volgens een 

medewerker wordt er met elkaar meer geprobeerd om de bewoners zoveel mogelijk in hun waarde te 

laten. Uit de video-opnames kwam bijvoorbeeld naar voren dat het vaak gebeurde dat mensen te weinig 

eerst contact maakten met de bewoners. Hier is nu meer aandacht voor. Ook is er meer aandacht voor de 

dingen die bewoners zelf nog kunnen en is het belang van goed luisteren beter doorgedrongen. Mensen 

met afasie komen soms moeilijk uit hun woorden. Het kwam voorheen wel voor dat iemand met een 

bewoner in gesprek ging, maar dan wegliep omdat hij/zij er niets van kon maken. Volgens een 

medewerker konden bewoners daar heel onrustig en boos van worden. Medewerkers zijn zich er nu meer 

van bewust van het belang hier goed mee om te gaan:  

 

“Probeer het en geef dan op een subtiele manier aan van ‘goh, ik begrijp u echt niet, ik weet nu 

even niet wat u bedoelt’. Maar geef het aan, dat die bewoner dan toch weet van dat je toch naar 

‘m luistert.” (…) “Ja. En dat zijn dingen dat vind ik wel, daar is een verbetering echt in gekomen, 

daarin, in dat soort dingen.”  

 

Contact met familie 

Familienet is op basis van de verkenning gedurende VHNZ verder in gebruik genomen bij op dit moment 

twaalf families. Familienet biedt volgens de klantcoördinator veel meerwaarde in het contact met de 

familie van bewoners. De online omgeving maakt het mogelijk om afspraken met familie/ mantelzorgers 

beter af te stemmen en elkaar te informeren op momenten dat het uitkomt. Het biedt ook de 

mogelijkheid om familie te laten delen in leuke gebeurtenissen. Volgens een klantcoördinator draagt 

familienet bij aan het verdiepen van de relatie met familie en versterkt het ook het vertrouwen over en 

weer. Op dit moment hebben nog niet zoveel medewerkers toegang tot familienet, maar de wens tot 

uitbreiding is er wel. De klantcoördinator wil bijvoorbeeld dat huiskamermedewerkers ook sfeerberichten 

gaan versturen. Ze zegt dat huiskamermedewerkers wisselend  reageren op deze ontwikkeling. Sommigen 

zijn er heel nieuwsgierig naar en hebben ook echt die behoefte om dit te gaan doen. Er  zijn ook 

medewerkers die het allemaal nog eng vinden. Die beheersen niet zoveel computervaardigheden en 

weten bijvoorbeeld niet hoe ze zo’n bericht moeten schrijven: “Maar daar gaan we dan wel veel mee 

trainen en oefenen, stukje voor stukje.” 

 

Nieuwe medewerkers 

Een teamleider geeft aan dat er mede door VHNZ anders wordt gekeken naar de werving van nieuwe 

medewerkers. Zij vertelt dat er met nieuwe medewerkers nu een ander gesprek wordt gevoerd en dat zij 

op een andere manier worden ingewerkt dan voorheen. Ten opzichte van vroeger wordt nu meer gekeken 

of iemand ook echt in de organisatie past:  “Je vraagt ook wat is jouw bijdrage? Hoe zie jij de zorg? Hoe zou 

je dat willen aanpakken? Hoe zie je jouw positie, en wat kun je daarin bijdragen? Je hebt het ook over de 

bewoner, hoe zou je die centraal stellen?”(- teamleider). Nieuwe medewerkers hebben zich te 
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conformeren aan de wijze waarop er nu gewerkt wordt en de wijze waarop men wil dat de bewoner 

benaderd wordt. 

 

VHNZ: Fundament voor verandering 

Een teamleider zegt te zien dat medewerkers op St.Carolus vaak verder zijn dan medewerkers elders in de 

stichting. Dit komt volgens haar doordat anderen die manier van denken en werken nog moeten 

omzetten. Zij zegt dat hoewel de ontwikkelingen en veranderingen op St.Carolus misschien niet allemaal 

direct uit VHNZ zijn voortgekomen, VHNZ hier wel een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd: “Als je 

VHNZ niet gehad had op deze locatie, dan waren wij er nog niet aan toe om deze stappen te ondernemen.” 

De woonzorgmanager denkt dat de organisatie zich door VHNZ bewuster is geworden van de betekenis 

van verandering en volgens haar is ook het belang van bottom-up processen inzichtelijker geworden. 

Veranderingen op de afdeling verlopen nu beter. Een voorbeeld hiervan is de recente overgang naar het 

digitaal zelfroosteren. Al tijdens VHNZ is hiervoor (door medewerkers zelf) een basis gelegd. Waar op 

andere afdelingen nu problemen ontstaan bij de overgang naar flexibel roosteren,  verloopt dit op 

St.Carolus succesvol.   

 

 

Verwachtingen evaluatie 

 

De bestuurder van Hilverzorg geeft aan dat de motivatie om aan de evaluatie mee te doen, onder meer is 

om te achterhalen (nu zoveel tijd na dato) of die ontwikkeling die is ingezet zich nou ook echt goed heeft 

doorgezet: “Wij kunnen daar wel een gevoel en een beeld bij hebben en heel positief over zijn, maar zit dat 

ook wat meer in de feiten?”. Ook vindt zij het interessant om inzicht te krijgen in hoe Hilverzorg het doet 

ten opzichte van de andere deelnemende organisaties: “Hoe doen wij het ten opzichte van de rest? Gelijke 

tred, lopen we voor, lopen we achter? Doen we het op de goede manier?”. Ze geeft aan dat het bij de 

vorige evaluatie een teleurstelling was dat de feitelijkheden niet boven tafel kwamen, terwijl er voor het 

gevoel wel degelijk iets is veranderd.  

 

Kwantitatieve gegevens uit de organisatie 

Onderstaand worden kwantitatieve gegevens en registraties uit de organisatie beschreven en waar 

mogelijk vergeleken met de kwalitatieve data uit deze studie. Bij de locatiemanager en de P&O-afdeling 

zijn kwantitatieve gegevens opgevraagd.  Er is gebruik gemaakt van de gegevens die binnen de specifieke 

afdelingen beschikbaar waren: verzuim- en verloopcijfers van 2010-2012 en ook is gebruik gemaakt van 

informatie verkregen via de locatiemanager. Eerder is in de methodensectie beschreven hoe de gegevens 

zijn verzameld en dat ze met grote voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden. 

Welbevinden                                                                                                                                                              

Binnen Hilverzorg liep het ziekteverzuim in eerste instantie op (in 2010 was het 10,21%) en zakte pas na 

een jaar (in 2011 was het 8,87%). Ten tijde van VHNZ was de afdeling echter nog geen verpleegunit terwijl 

het dat nu wel het geval is; hierdoor is de vraag waar de daling in ziekteverzuim uit voort komt niet te 

beantwoorden. In 2012 was het ziekteverzuim 5,95%.  

De uitstroom was in 2010 hoog (9 vaste personeelsleden vertrokken) in de St. Carolus. De locatiemanager 

vermoedt dat hierin de duidelijke uitgangspunten over VHNZ bij St. Carolus mee spelen: men vond het 

bijvoorbeeld belangrijk dat medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid namen, en dat zij elkaar meer 

op gedrag zouden aanspreken. Zij suggereert dat deze veranderingen hebben bijgedragen aan meer 

verloop. Momenteel lukt het beter om personeel vast te houden; in 2011 vertrokken 3 vaste medewerkers 

en in 2012 vertrokken 2 vaste medewerkers, maar het wordt als lastig ervaren om bekwaam personeel te 

vinden. Zo zijn er de laatste jaren meerdere situaties geweest waarbij bleek dat het personeel dat werd 

aangenomen niet voldeed aan de nieuwe eisen die sinds VHNZ aan medewerkers worden gesteld, zoals 
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meer eigen initiatief nemen. Door genoemde veranderingen is het denkbaar dat de veranderende cultuur 

in Hilverzorg niet altijd aansluit op de arbeidscultuur die men gewend is, zoals de wijze van feedback geven 

en verantwoordelijkheid nemen. De locatiemanager geeft aan dat de kwaliteit van het personeel een 

uitdaging is bij implementatie van VHNZ. Ze adviseert instellingen die met VHNZ willen starten om goed 

naar het niveau van medewerkers te kijken en de vraag te stellen in hoeverre het opleidingsniveau bij het 

gedachtegoed aansluit. Zo kunnen niet alle verzorgenden de grotere verantwoordelijkheid aan die zij 

krijgen tijdens VHNZ, en niet iedere medewerker zal de visie van VHNZ op ouderenzorg delen.  

Voor St Carolus betekent VHNZ dat de kwaliteit van zorg door het maken van de beste keuzes voor de 

bewoners, samenhangt met het opleidingsniveau van de medewerkers. Lager opgeleide medewerkers zijn 

volgens de locatiemanager vaker geneigd om meer routinematig te werken, en er is meer inzicht en kennis 

nodig bij de medewerkers om vanuit het gedachtegoed van VHNZ te werken. St Carolus heeft daarom 

sinds VHNZ besloten om de vacatures voornamelijk op te vullen met  verzorgenden niveau 3 en 

verpleegkundigen. Een voorbeeld van verbeterde kwaliteit die verwacht wordt, is het omgaan met  

vrijheidsbeperkende voorzieningen op de verpleegunit. Bijvoorbeeld het werken met de ballendeken: een 

verzwaarde deken die als vrijheidsbeperkend middel  kan worden ingezet. Omdat het een lichte vorm van 

dwang is (veel lichter dan bijvoorbeeld fixeren of iets dergelijks) past het goed binnen het 

dwangreductiebeleid van St. Carolus. Sinds VHNZ is het de bedoeling dat verzorgenden zelf inschatten 

welke maatregel nodig is in welke situatie, maar verzorgenden met een lagere beroepsopleiding  blijken 

die inschatting niet altijd te kunnen maken. Kortom, VHNZ heeft ook op langere termijn een positief effect 

op de kwaliteit van de medewerkers op St Carolus te zien gegeven. Daarmee moet in de toekomst ook de 

kwaliteit van de zorg  verder toenemen.   

Wat betreft de arbeidsproductiviteit, op de afdeling waar VHNZ is gestart is nu een verpleegunit is met 40 

bewoners waarvan 35 minimaal de zorgzwaarte van verpleeghuisbewoners (ZZP 5) hebben. Er werken 

twee teamleiders in drie kleine teams met 13 bewoners elk. 
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DEEL 2 - TROJKA VAN VERTROUWEN, RUIMTE EN VERBINDING 

Introductie 

In dit hoofdstuk analyseren wij de case-beschrijvingen, en overstijgen daarmee de specifieke contexten 

waar het project Van Harnas naar Zomerjurk plaatsvond. Deze analyse is tot stand gekomen door alle 

verzamelde data (interviewtranscripten, veldaantekeningen etc.) door te lezen, te coderen en te voorzien 

van thema’s. Dit proces is uitgevoerd door twee onderzoekers, zij hebben hun codes en thema’s 

vergeleken en besproken in het onderzoeksteam totdat er consensus ontstond. 

In het materiaal onderscheiden wij drie hoofdthema’s, te weten:  vertrouwen, ruimte en verbinding. 

Binnen deze hoofdthema’s onderscheiden wij sub-thema’s die enerzijds met de werkrelatie- en anderzijds 

met de zorgrelatie te maken hebben. De hoofdthema’s worden voor een nader begrip afzonderlijk 

gepresenteerd, maar deze tamelijk reductionistische werkwijze doet geen recht aan de samenhang tussen 

deze thema’s in de praktijk.  

Vertrouwen in de werk- en zorgrelatie bieden een mogelijkheid om ruimte te ervaren om het werk en de 

zorgrelatie zelf - als individu of team - invulling te geven. De ervaren ruimte om invloed uit te oefenen en 

initiatief en verantwoordelijkheid te nemen op het werk en in de zorg kunnen ook het vertrouwen 

vergroten. Ruimte en vertrouwen versterken elkaar zo wederzijds. Tevens vormen ruimte en vertrouwen 

de basis voor verbindingen in werk- en zorgrelaties. De driehoek van vertrouwen, ruimte en verbinding 

vormen een trojka voor het welzijn en de groei van mensen en gemeenschappen. 

Hoewel we de analyse niet vanuit een bepaald theoretisch kader hebben ingestoken, kwam gaandeweg de 

analyse de gedachte op dat veel thema’s die we vonden zijn te herkennen in de zorgethiek. Vandaar dat 

wij hebben besloten om ten behoeve van de verdere verrijking van onze analyse, gebruik te maken van het 

werk van zorgethici.  

In dit hoofdstuk geven we nu eerst een schets van de zorgethiek. Dan worden de drie centrale thema’s 

gepresenteerd. Ten slotte reflecteren wij op deze thema’s vanuit de zorgethiek, en distilleren wij een 

aantal spanningsvelden. 

 

Het kader van de zorgethiek                                          

Centraal in de zorgethische benadering is het gegeven dat mensen geen individuele, onafhankelijke 

wezens zijn maar zorgzame en solidaire mensen die van nature van elkaar afhankelijk zijn. Uitgangspunt  

zijn de kwetsbaarheid van, en interdependentie tussen mensen (Graste, 2000). Dit geldt voor bewoners, 

maar ook voor medewerkers en leidinggevenden. In de wederzijdse afhankelijkheid kan men zich 

ontplooien en groeien. Vanuit de zorgethiek begrepen is de zorg voor een ander niet een 

uitzonderingssituatie, maar een fundamenteel kenmerk van ons mens-zijn, een intentionele 

betrokkenheid van de ene mens op de andere (Verkerk, 1997). Vaak is er te weinig aandacht voor de wijze 

waarop, met de gebreken die oudere bewoners hebben, gewerkt kan worden aan een zinvol bestaan. Dit 

vraagt om aandacht, oplettendheid en betrokkenheid ten opzichte van de bewoners. Het vraagt ook om 

communicatie, want zin heeft een intersubjectief karakter (Widdershoven, 2000). Dit gegeven geldt 

evenzeer voor medewerkers: ook zij kunnen groeien door zorg en aandacht van elkaar, leidinggevenden of 

bewoners te krijgen. 
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Binnen de zorgethiek wordt zorg opgevat als ‘een activiteit van de soort die alles insluit wat mensen doen 

om onze ‘wereld’ in stand te houden, te continueren en te repareren, zodat we er zo goed mogelijk in 

kunnen leven’ (Tronto 1993, p.103). Zorg is, met andere woorden, een fundamentele menselijke 

bezigheid. Dat wil zeggen, zorg omvat het open staan en luisteren naar de ander om vast te stellen wat hij 

of zij nodig heeft om goed te kunnen leven en tot ontplooiing te komen, maar eveneens het daadwerkelijk 

verrichten van acties en handelingen om individuele wensen en behoeften zo goed mogelijk te vervullen. 

Zorg vergt voortdurend onderhoud en stopt niet bij eenmalige vaststelling van wensen en behoeften. 

Immers, de mens voor wie wordt gezorgd verandert en daarmee diens behoeften. Wat iemand precies aan 

zorg nodig heeft, is alleen goed vast te stellen in samenspraak met of door zorgvuldige observatie van die 

ander. In dat opzicht is zorg intersubjectief. Zorg is, met andere woorden, een gezamenlijk werken aan het 

leefbaar houden van de wereld.  

Binnen de zorgethiek onderscheidt men vier fasen van zorg (Tronto 1993, p.105 e.v.). De eerste fase is het 

zich zorgen maken om iemand of iets (caring about). In deze fase wordt een persoon of zaak herkend als 

zorgbehoeftig. De tweede fase is het zorg op zich nemen (taking care of). Daarbij is sprake van een 

concreet initiatief: er wordt opgetreden om de zorgbehoefte te beantwoorden. De derde fase betreft de 

daadwerkelijke uitvoering van de zorg: het verlenen van zorg (care-giving). De vierde fase is het ontvangen 

van zorg (care-receiving). Het zorgproces is niet compleet indien een van deze fasen ontbreekt. De fasen 

zijn alleen analytisch te onderscheiden: in de praktijk lopen ze in elkaar over. En, onlangs formuleerde 

Tronto (2012) een vijfde fase, die van vertrouwen. Vertrouwen is nodig om fase vier (zorg ontvangen) en 

fase 1 (zorgen om) met elkaar te verbinden in een cyclisch proces. Vertrouwen zorgt ervoor dat de 

zorgontvanger weet dat bij gewijzigde behoeften de zorg daarop zal worden afgestemd. 

Op basis van deze vier fasen (of aspecten) van zorg onderscheidt de zorgethiek vier morele componenten. 

Hierbij kan ook gesproken worden van deugden - goede eigenschappen - die inherent zijn aan het 

zorgproces. De eerste deugd is aandacht (attentiveness). Zorg vereist dat men aandacht heeft voor de 

noden en behoeften van de ander. De tweede deugd is verantwoordelijkheid (responsibility). Men kan 

alleen zorgen als men zich verantwoordelijk maakt voor het verbeteren van de toestand van degene die 

zorg behoeft. Deze verantwoordelijk overstijgt de (juridische) verplichting of contractuele relatie, en wordt 

moreel op het moment dat deze voortkomt uit een ervaren verantwoordelijkheid, die gegrond is in 

normatieve verwachtingen over en weer (Walker, 1998). De derde deugd is competentie (competence). 

Zonder specifieke deskundigheid op het terrein waar zorg verleend moet worden, kan men geen zorg 

bieden. De vierde deugd is responsiviteit (responsiveness). Degene die zorg ontvangt moet ontvankelijk 

zijn voor die zorg. 

Kortom, zorg is te begrijpen als een proces van antwoord geven op de vraag van de ander. Dit impliceert 

dat men de zorgvraag onderkent (aandacht), zich aangesproken voelt (verantwoordelijkheid), met de 

vraag weet om te gaan (competentie) en in het antwoord geven beseft dat het niet om éénrichting verkeer 

gaat, maar om een gezamenlijke onderneming (responsiviteit van de ander). Zorg is gebaseerd op een 

wederzijdse betrokkenheid, een erkenning dat het zonder de inbreng van de ander niet kan. Daarom kan 

zorg nooit geheel van één kant komen. Zelfs als de ander volkomen hulpeloos is, dan nog is er sprake van 

een gesprek, juist omdat de hulpverlener aangesproken wordt door (de hulpeloosheid van) de ander. 

Hierin schuilt de fundamentele wederkerigheid van de zorgrelatie (Widdershoven 2000, p.141-142). 
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EEN DEEL VAN DE TROJKA: VERTROUWEN 

Een van de overstijgende thema’s die uit het onderzoek naar voren komt, is vertrouwen. Vertrouwen 

wordt door betrokkenen op verschillende manieren geduid en kan gezien worden als een belangrijk 

bestanddeel in de relaties die betrokkenen met elkaar onderhouden. VHNZ laat zien dat onderling 

vertrouwen en zelfvertrouwen belangrijke factoren zijn in de dagelijkse zorgpraktijk. Niet alleen in de 

directe zorg aan cliënten, ook voor en tussen medewerkers zelf en de verhoudingen tussen management 

en medewerkers  is vertrouwen een belangrijke voorwaarde voor een goede zorgpraktijk.  

 

Vertrouwen in werkrelaties: belang en betekenis  

 

In het arbeidsdomein wordt vertrouwen in verband gebracht met een positief effect op attitudes, gedrag 

en organisatie-uitkomsten. Zo wordt (een hoge mate van) vertrouwen in de organisatie en verschillende 

partijen daarbinnen, bijvoorbeeld gerelateerd aan werktevredenheid, prosociaal werkgedrag, commitment 

aan de organisatie en een lage vertrekintentie. Op basis van de organisatieliteratuur, kan vertrouwen als 

volgt worden gedefinieerd:  

 

“Een psychologische staat waarin kwetsbaarheid wordt geaccepteerd op grond van positieve 

verwachtingen ten aanzien van andermans gedrag en intenties” (Rousseau, Sitkin, Burt & Camerer, 

1998, p. 395).  

 

Dit betekent dat ‘de vertrouwende partij’ zich kwetsbaar opstelt op grond van de verwachting dat 

hierdoor positieve opbrengsten zullen worden verkregen. Als een ander (op basis van deze verwachtingen) 

wederkerig gedrag vertoont (en voorziet in gewenste opbrengsten), krijgt dit vertrouwen vorm. 

Wederzijds vertrouwen kan zich verder versterken wanneer wederkerigheid, en daarmee uitwisseling van 

gewenste opbrengsten, aanhoudt (Blau, 1964, in Whitener, Brodt, Korsgaard & Werner, 1998).  

Eerdere positieve of negatieve ervaringen kunnen van invloed zijn op de wijze waarop personen een 

vertrouwensrelatie aangaan of in stand houden. Enkele eigenschappen op grond waarvan de 

betrouwbaarheid van een (te vertrouwen) partij wordt ingeschat, zijn bekwaamheid, welwillendheid en 

integriteit (Mayer, Davis & Schoorman, 1995). Gesteld kan worden dat, wanneer een partij op deze 

kenmerken hoog wordt beoordeeld, er een goede basis voor vertrouwen aanwezig is. De vertrouwende 

partij is bereid het risico te nemen zich kwetsbaar op te stellen in afwachting van positieve uitkomsten en 

wederkerig gedrag.  

 

Vertrouwen als vertrekpunt 

 

VHNZ laat zien dat een veilige omgeving een belangrijk vertrekpunt is om met elkaar een 

veranderingsproces in te gaan. In een veilige omgeving waarin onderling vertrouwen wordt ervaren, 

durven mensen zich eerder kwetsbaar op te stellen, iets van zichzelf te laten zien en dingen uit te 

proberen. Belangrijke voorwaarden voor het ervaren van vertrouwen zijn onder meer het krijgen van 

erkenning en waardering, gehoord worden en serieus genomen worden. Het belang van vertrouwen is 

essentieel in een situatie waarin verandering en leren centraal staan, maar is niet altijd vanzelfsprekend 

aanwezig.  

 

Gebrek aan vertrouwen 

Op de meeste deelnemende instellingen kenmerkte de startsituatie van VHNZ zich door een gebrek aan 

(onderling) vertrouwen. Uit de case-beschrijvingen komen de negatieve gevolgen hiervan duidelijk naar 

voren. Het gebrek aan vertrouwen manifesteerde zich op verschillende niveaus. Op St. Carolus hadden 

veel medewerkers geen vertrouwen in de organisatie en het management, onder andere door de vele 

managementwisselingen. Ook het management had weinig vertrouwen in medewerkers, mede doordat 

afspraken herhaaldelijk niet werden nagekomen. Een betrokkene spreekt van ‘onveilige contacten’ waarin 
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wederzijds vertrouwen ontbrak. Ook tussen medewerkers onderling ontbrak het aan vertrouwen. Er was 

sprake van groepjesvorming (wij-zij mentaliteit), er werd veel geroddeld en de samenwerking verliep 

slecht. Ook op De Taling waren er veel problemen tussen medewerkers onderling. De samenwerking 

verliep moeizaam en er waren veel conflicten. Ook tussen medewerkers en bewoners waren er 

problemen. De betrokken coach onderschrijft dit:  

 

“Op De Taling was er helemaal geen vertrouwen in elkaar, niet in de organisatie, niet onderling en 

de cliënt had ook niet echt het vertrouwen dat hij serieus genomen werd. Dus op alle fronten niet.”  

 

Op de Citadel was er bij aanvang van VHNZ vooral een gebrek aan vertrouwen in de manager. Er heerste 

onder medewerkers grote ontevredenheid over de wijze waarop zij haar functie vervulde. Een 

medewerker spreekt van “drempelvrees om bij haar naar binnen te gaan om problemen neer te leggen“. 

Volgens betrokkenen bracht de manager negativiteit op de werkvloer en had dit impact op de sfeer en de 

samenwerking. Maartenshof lijkt de enige instelling waar de beginsituatie niet gekenmerkt werd door 

negativiteit en onderlinge problemen.  

 

Het creëren van een veilige omgeving                                                                                                                                     

Het blijkt moeilijk om VHNZ te starten in een omgeving waarin onveiligheid wordt ervaren en waarin het 

ontbreekt aan een vertrouwensbasis. Betrokkenen zijn dan niet, of in mindere mate, bereid om 

kwetsbaarheid te tonen en zich open op te stellen (een houding die van belang is voor verandering en 

leren). Dit is vooral zichtbaar op De Taling. Hier waren de onderlinge problemen binnen het team zo groot, 

dat de coach van mening was dat de problemen die er speelden eerst moesten worden opgelost, alvorens 

met elkaar op een goede manier het veranderingsproces in te kunnen: “Medewerkers moeten daar ook 

toe in staat zijn met elkaar.” Om openheid en bereidheid tot het tonen van kwetsbaarheid te 

bewerkstelligen, is het creëren van een veilige omgeving essentieel. Volgens de coach gaat het er hierbij 

om te laten zien dat iedereen zichzelf kan zijn en is het van belang om ook als procesbegeleider de eigen 

kwetsbaarheid te tonen (wederkerigheid). Het gaat er volgens de coach om iedereen ervan bewust te 

maken dat je het samen met elkaar moet doen.  

 

Op De Taling werden tijdens intervisiebijeenkomsten problemen op tafel gelegd en bespreekbaar 

gemaakt. Volgens de coach zijn deze bijeenkomsten het belangrijkste instrument geweest om het project 

in gang te zetten. Het vertrouwen in elkaar kon mede hierdoor langzaam herstellen. Als gevolg hiervan 

durfden teamleden zich kwetsbaar op te stellen en was er een basis gelegd van waaruit het vertrouwen in 

elkaar zich verder kon ontwikkelen. Kwetsbaarheid hield ook in dat mensen initiatief durfden te tonen en 

fouten durfden te maken. De coach zegt hierover: 

 

“Vertrouwen binnen het project kwam er op het moment dat mensen kwetsbaar durfden te zijn. 

Dat je het lef hebt om dingen uit te proberen, maar ook om fouten te mogen maken. En dat als je 

die ‘fouten’ maakt, dat dat niets afdoet aan hoe iedereen jou bekijkt en hoe waardevol jij bent.”  

 

Hoewel vertrouwen hier naar voren komt als belangrijke voorwaarde om te kúnnen veranderen, kan de 

ontwikkeling van onderling vertrouwen in het team op De Taling ook gezien worden als een 

opzichzelfstaande verandering die door VHNZ werd ingezet.  

 

 

Vertrouwen in elkaar                               

Vertrouwen tussen medewerkers speelt een belangrijke rol in de onderlinge samenwerking en is daarmee 

van invloed op de zorg aan cliënten. In deze sectie wordt beschreven hoe het vertrouwen tussen 

medewerkers in VHNZ tot uitdrukking komt. Op alle instellingen lijkt het vertrouwen tussen medewerkers 
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zich te hebben versterkt. Dit komt tot uiting in het ervaren van meer openheid, een betere samenwerking 

en een betere werksfeer. 

Openheid  

Niet alleen op De Taling maar ook op de andere instellingen werden betrokkenen uitgenodigd om open te 

zijn. Zo werden er onder meer intervisies en feedbacksessies georganiseerd waarin knelpunten 

bespreekbaar werden gemaakt en medewerkers werden gestimuleerd om zich naar elkaar te uiten. Door 

te leren elkaar op constructieve wijze feedback te geven en elkaar aan te spreken, ervaren medewerkers 

dat er meer openheid is ontstaan:  

 

“Wij zijn gewoon met elkaar gewoon veel opener geworden volgens mij. We durven ook veel meer 

naar elkaar uit te spreken.” 

 

Een zorgcoördinator geeft aan dat er voorheen meer óver elkaar werd gesproken in plaats van mét elkaar. 

Dit is veranderd:  

 

“We spraken elkaar niet direct aan op zaken die niet goed liepen, nu in de wandelgangen en onder 

de koffie bespreek je het met de desbetreffende persoon.” 

 

Daar waar sprake is van openheid, wordt beter zichtbaar wat intenties zijn en kunnen bekwaamheid, 

welwillendheid en integriteit - en dus betrouwbaarheid - (Mayer et al. 1995), beter worden ingeschat. 

Openheid impliceert dus niet alleen dat er al een zekere mate van vertrouwen wordt ervaren, meer nog is 

het een belangrijke conditie voor het kunnen doorontwikkelen en versterken van wederzijds vertrouwen.  

 

Gezamenlijke reflectie en kennisoverdracht 

Naast het geven van feedback werd er ook gezamenlijk gereflecteerd op de samenwerking en op situaties 

die zich op de werkvloer voordeden (op de Citadel werd dit bijvoorbeeld gedaan in dagelijkse 

werkevaluaties, op St.Carolus aan de hand van video-interactiecoaching). Deze reflecties maakten 

medewerkers bewust van het eigen werkgedrag en boden ook inzicht in de werkwijzen van collega’s. 

Medewerkers werden zich hierdoor meer bewust van elkaars capaciteiten en ook van de mogelijkheid om 

van elkaar te kunnen leren. Een medewerker bleek bijvoorbeeld heel goed in het brengen van rust in een 

onrustige groep bewoners met psycho-geriatrische problematiek. Zij wist dat niet van zichzelf, maar door 

de video werd dit benoemd, en ontwikkelde zij dit talent verder. 

 

Inzicht in elkaars kennis en kunde draagt bij aan het versterken van wederzijds vertrouwen. Zo vertelt een 

medewerker van St.Carolus:  

 

“Je leert weer van een collega, want die vertelt ook haar ervaringen. Van ik doe het zus en zo. En 

dan ga je dat toch uitproberen. En dan zeg je toch ‘ja, goh, maar je hebt gelijk. Dat werkt op zich 

hartstikke goed.’”  

 

Volgens betrokkenen op De Citadel is het gebruikelijker geworden elkaar om adviezen te vragen. Dit 

suggereert al dat er sprake is van vertrouwen, zoals een programmamanager in Hilverzorg het uitdrukt: 

“Vertrouwen moet je ook hebben om aan te kunnen geven ‘hier ben ik minder goed in, wil je me helpen 

leren?’.” Daarnaast wijst dit er op dat medewerkers meer zijn gaan vertrouwen op elkaars capaciteiten en 

expertise en inzien dat ze van anderen kunnen leren.   

 

Structurele werkoverleggen 

Op alle deelnemende instellingen zijn structurele overlegmomenten ingevoerd om de zorg beter op elkaar 

af te stemmen. Het inrichten van overlegmomenten draagt bij aan uitwisseling en contact tussen 

medewerkers. Interactie en wederkerigheid in het delen van informatie kan het wederzijds vertrouwen 

versterken en draagt bij aan een efficiëntere samenwerking. Uit de gesprekken komt naar voren dat 
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medewerkers door structureel overleg beter op de hoogte zijn van de situatie op bijvoorbeeld een andere 

woning of in een ander team. De onderlinge informatieoverdracht stelt hen beter in staat om hulp te 

bieden en voor elkaar in te springen waar dat nodig is. Doordat medewerkers ook beter op de hoogte zijn 

van elkaars capaciteiten, maakt dit het makkelijker om verwachtingen af te stemmen en taken te verdelen 

en is de samenwerking merkbaar verbeterd. Zo kwam op De Taling de samenwerking tussen team A en B 

op gang en is het op Maartenshof  gebruikelijker geworden om bij te springen op andere woningen. Ook 

op St.Carolus is de samenwerking tussen de teams verbeterd. Waar vroeger een wij-zij mentaliteit heerste, 

is er nu geen sprake meer van groepjesvorming. Het team is (mede door een kleinere groepsindeling) 

hechter geworden.  

 

Sfeer en samenwerking 

In alle vier de instellingen ervaren betrokkenen dat de samenwerking en werksfeer zijn verbeterd. Er is 

meer openheid, men kan elkaar aanspreken en  er wordt meer informatie gedeeld door de invoering van 

structurele werkoverleggen en evaluatiemomenten. Ook is er meer inzicht in elkaars capaciteiten en meer 

begrip en waardering voor elkaars werkwijzen. De teams zijn hechter geworden (volgens sommige 

betrokkenen is er sprake van een saamhorigheidsgevoel). Een medewerker op de Citadel zegt over de 

samenwerking met haar collega’s bijvoorbeeld: “We doen weer alles voor elkaar.” Op Maartenshof is een 

medewerker die zegt dat ze in vergelijking tot hoe het was, nu makkelijker een persoonlijk probleem deelt 

met haar collega’s.  

 

Daar waar een betere samenwerking en ook meer hechtheid in het team wordt ervaren, is te zien dat de 

flexibiliteit toeneemt. Medewerkers zijn makkelijker bereid voor elkaar in te springen, een dienst te ruilen 

of te helpen in een ander team of op een andere woning. Wederkerigheid in dit proces zorgt ervoor dat 

het wederzijds vertrouwen kan versterken. Dit is een proces dat tijd kost.  

 

 

Zelfvertrouwen 

De (oud) bestuurder van de Van Neynselgroep gaat ervan uit dat als zorgmedewerkers een goede relatie 

met de cliënt hebben, zij van binnenuit weten wat ze moeten doen in hun handelen en interactie met de 

cliënt: “De medewerker kan en mag op zichzelf vertrouwen; dat geeft rust in de relatie en daar alleen al 

wordt de zorg beter van.” Een coach (Maartenshof) herkent het belang van zelfvertrouwen van 

medewerkers, maar vertelt dat tijdens VHNZ heel duidelijk naar voren kwam dat sommige medewerkers 

heel onzeker konden zijn:  

“En omdat je alleen op zo’n woning werkt, kon die onzekerheid nog wel eens vormen aannemen. 

Van ‘kan ik nou eigenlijk wel in gesprek met die bewoner? Kan ik het daar wel over hebben?’”  

VHNZ laat zien dat persoonlijke coaching, competentiemanagement en positieve waardering bij kunnen 

dragen aan het versterken van het zelfvertrouwen van medewerkers. Zelfvertrouwen maakt dat 

medewerkers beter in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen.  

 

Persoonlijke coaching, competentiemanagement en informatieoverdracht                             

Op Maartenshof was er tijdens VHNZ in individuele coaching aandacht voor de professionele rol van 

medewerkers en het handelen in interactie met elkaar en met de bewoner. Dit met als doel medewerkers 

meer handvatten te geven en het zelfvertrouwen te vergroten. De persoonlijke coaching zagen veel 

medewerkers als een positief onderdeel van VHNZ. De ondersteuning bij persoonlijke problemen en 

vraagstukken ervoeren zij als waardevol en nuttig. Het bracht sommigen tot nieuwe inzichten:  

“Ik was soms niet professioneel aan het werk. Want dan zat ik ergens mee en durfde ik het niet te 

brengen omdat ik het mij persoonlijk aantrok, terwijl ik het professioneel had moeten aanpakken.  
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Met behulp van de coach heeft deze medewerker anders leren kijken: “Ik ben daarin ook veranderd voor 

mezelf”. Volgens de coach zijn medewerkers nu beter in staat om de professionele rol te pakken. 

Medewerkers brengen hun eigen mening en standpunten makkelijker naar voren, wat zich bijvoorbeeld uit 

in het durven geven van feedback: “Die onzekerheid daarin die is weggenomen. Door, ja, coachtrajecten, 

door alles wat er in dat project, wat we daar gedaan hebben.” Ook op De Citadel en De Taling ervaren 

betrokkenen de individuele coaching als waardevol.  

 

Door competentiemanagement en persoonlijke reflectie kregen medewerkers tijdens VHNZ meer inzicht in 

hun persoonlijke kwaliteiten. Inzicht in, en bevestiging van de eigen kwaliteiten kan het zelfvertrouwen 

versterken. Een medewerkster van De Citadel vertelt bijvoorbeeld dat ze mede door VHNZ echt weet waar 

ze goed in is en nu beter weet wat ze wil. Dit heeft ertoe geleid dat ze overstapte naar een andere baan. 

Op St. Carolus is eveneens aan de hand van competentiegesprekken gewerkt aan persoonlijke 

ontwikkeling maar vooral video-interactiecoaching heeft bijgedragen aan inzicht in het eigen werkgedrag 

en de persoonlijke kwaliteiten. Een medewerker zegt hierover: “Ik heb heel goed ontdekt hoe ik zelf in 

mekaar zit.”  

 

Ook het delen van informatie kan positief van invloed zijn op het zelfvertrouwen van medewerkers. Op 

Maartenshof geeft een medewerker bijvoorbeeld aan dat ze door de vaste werkoverleggen nu makkelijker 

op andere woningen werkt: “Dat je informatie hebt van die andere woning, waardoor je dus sneller zegt, ik 

durf daar wel heen om te werken.” Hier zien we dat het delen van informatie het zelfvertrouwen vergroot 

en de bereidheid om bij te springen en elkaar te helpen toeneemt. 

 

Positieve waardering 

Door VHNZ is er meer aandacht gekomen voor positieve waardering. Het is gebruikelijker geworden om 

elkaar een compliment te geven en positieve waardering uit te spreken. Positieve waardering versterkt 

niet alleen het zelfvertrouwen, doordat erkenning en waardering wordt ervaren, stimuleert dit ook het 

vertrouwen onderling. Een medewerker van De Citadel geeft aan dat het voorheen alleen de dingen die 

niet goed gingen werden benoemd. Een zorgcoördinator van De Taling erkent dit:  

 

“Ja, ik ben erachter gekomen niet alleen het negatieve te benoemen naar medewerkers, dat werkt 

niet. Mensen willen ook weten of ze het goed doen en dat werd eigenlijk te weinig gedaan. Mensen 

kregen te weinig complimentjes.”  

 

Door VHNZ werd het team uitgenodigd om vooral positieve waarderingen naar elkaar uit te spreken. Het 

belang van positieve waardering werd hierdoor zichtbaar, volgens deze medewerker: “Daar groeien 

mensen van. Dat hebben we allemaal nodig.”. Volgens een medewerker worden er onderling nu meer 

complimenten gegeven en de behoefte aan bevestiging wordt beter herkend. Zij vertelt bijvoorbeeld hoe 

een nieuwe collega bang en onzeker binnenkwam op de afdeling. Door haar met een compliment 

bevestiging te geven, kreeg zij meer zelfvertrouwen in haar functioneren, wat vervolgens de onderlinge 

samenwerking weer ten goede kwam (er ontstaat wederzijds vertrouwen). Ook geven medewerkers aan 

dat het van belang is om af en toe een compliment van een leidinggevende te krijgen. Erkenning en 

waardering versterkt het vertouwen in het team:”Dat dit ook nog een keer bevestigd wordt, dat je het als 

team goed gedaan hebt.”   

  

Vertrouwen en de verandering in leiderschap                                                                                          

Gedurende VHNZ was er aandacht voor verandering van de leiderschapsrol op afdelingsniveau. Waar 

leiders voorheen geneigd waren om te controleren en sturen, is er tijdens VHNZ geëxperimenteerd met 

dienend leiderschap. De verandering vraagt dat formele leiders (managers/teamleiders) meer vertrouwen 

op medewerkers, en dat medewerkers meer op zichzelf vertrouwen en zelf verantwoordelijkheid nemen.  
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Sturen: weinig vertrouwen in medewerkers   

Op de afdelingen die deelnamen aan VHNZ, was een taakgerichte werkwijze aanvankelijk leidend voor de 

dagelijkse praktijk. Leidinggevenden waren vooral gericht op sturen, controleren en het geven van 

opdrachten (dit geldt voor teamleiders, afdelingsmanagers en zorgcoördinatoren). Zij maakten zichzelf 

snel tot probleemeigenaar en leverden de werkvloer kant en klare oplossingen aan. Er was weinig 

vertrouwen in de oplossingsvaardigheden van medewerkers zelf. Medewerkers werden niet betrokken bij 

de besluitvorming en het nemen van eigen initiatieven werd weinig tot niet gestimuleerd. VHNZ zette aan 

tot een andere kijk op leiderschap en het invullen van de leiderschapsrol.  

 

Faciliteren: ontwikkelen van capaciteiten en versterken van zelfvertrouwen 

Het afdelingshoofd van Maartenshof en een teamleider van St.Carolus stellen nadrukkelijk dat zij een 

transitie hebben doorgemaakt van een sturende naar een meer ondersteunende rol. Deze verschuiving 

zien zij als een positieve verandering. De teamleider van St.Carolus geeft aan dat zij zich ten opzichte van 

voorheen nu meer richt op het zien van talenten en capaciteiten van medewerkers. Deze worden 

benoemd, ontwikkeld en bewuster ingezet. Er is meer aandacht voor de dingen die goed gaan (in plaats 

van voor de dingen die niet goed gaan). Zij is zich ervan bewust dat positieve waardering in de vorm van 

een compliment goed is voor het zelfvertrouwen van medewerkers. Ook worden medewerkers meer 

betrokken bij de besluitvorming. Er wordt meer gebruik gemaakt van de ervaring en kennis die 

medewerkers  op de werkvloer opdoen, iets wat vroeger niet gedaan werd.  Het afdelingshoofd van 

Maartenshof stimuleert medewerkers eveneens om zelf na te denken over vraagstukken en maakt ze 

mede-eigenaar van problemen. Zijn ervaring is dat medewerkers zich hierdoor serieus genomen voelen en 

meer zelfvertrouwen krijgen. Dit leidt tot meer zelfstandigheid: het oplossend vermogen neemt toe en er 

worden meer initiatieven genomen.    

 

Daar waar de teamleider en het afdelingshoofd verandering ervaren in de wijze waarop zij vertrouwen 

geven aan medewerkers, is voor medewerkers de verandering in leiderschap niet altijd herkenbaar. Op 

Maartenshof ervaren medewerkers niet dat het afdelingshoofd hen anders is gaan benaderen. Op 

St.Carolus zijn medewerkers zich wel bewust van de verschuiving naar het nemen van de eigen 

verantwoordelijkheid:  

 

“Nou dat was in het begin was dat best wel moeilijk, want ze deed het dus eerst altijd zelf en nu 

moesten we het zelf gaan doen.” (…) “Dat was best wel voor heel veel, maar voor mezelf in het 

begin ook wel een hele ommekeer.”  

 

Medewerkers zijn volgens de teamleider nu zo betrokken en gewend om samen beslissingen te nemen, 

dat de verandering onomkeerbaar is (terug naar directief leiderschap kan niet meer). Medewerkers 

bevestigen het gevoel van betrokkenheid en ervaren dit als positief.  

 

Betekenis van vertrouwen in de relatie tussen medewerkers en bewoners                                                            

Vanuit zorgethisch perspectief  kan vertrouwen als volgt worden gedefinieerd:  

“Reliance on others’ competence and willingness to look after, rather than harm, the things one cares 

about which are entrusted to their care” (Baier, 1986, p 259).  

 

Volgens Sevenhuijsen (2003) is vertrouwen altijd verbonden aan macht en verantwoordelijkheid. Wanneer 

iemand belangrijke zaken toevertrouwt aan een andere partij, dan maakt deze persoon zich afhankelijk 

van de vriendelijkheid, competenties en beoordelingscapaciteiten van een ander. De trustor wordt 

verondersteld de verantwoordelijkheid te nemen om zorgvol om te gaan met de afhankelijkheid van de 

trustee. Het gaat volgens haar dus om de bereidheid om de macht op een positieve en creatieve manier in 

te zetten, de kwetsbaarheid niet te misbruiken en oog te hebben voor het welzijn van de afhankelijke 
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partij. Bij het ontwikkelen van vertrouwen gaat het dus enerzijds om betrouwbaar zijn voor anderen, en 

anderzijds het plaatsen van vertrouwen in anderen.  

 

Vertrouwd zijn met elkaar 

Voor bewoners lijkt het bij vertrouwen vooral te gaan om het ervaren van veiligheid, en dat vindt plaats 

doordat ze vertrouwd zijn en raken met de medewerkers. Een vast en stabiel team draagt bij aan dit 

gevoel van veiligheid en versterkt het vertrouwen dat bewoners in de zorgverleners hebben. Volgens een 

medewerker tonen bewoners meer openheid als ze vertrouwd zijn met medewerkers uit het team. Ook is 

er meer ruimte voor het maken van een grapje over en weer. Door eerder opgedane ervaringen met 

medewerkers versterkt het vertrouwen in de kennis en kunde van de zorgverlener. Personeelswisselingen 

en het inzetten van flexwerkers is negatief van invloed op het gevoel van veiligheid en veroorzaakt onrust, 

zoals deze bewoner beschrijft:  (“Dat je elke morgen om vijf uur 's ochtends denkt ‘wie zal er straks 

komen?’”. Een flexwerker moet bijvoorbeeld eerst het dossier raadplegen alvorens te weten welke zorg 

verleend moet worden. Een gebrek aan vertrouwen in de werkwijze (en kennis) van een invalkracht, leidt 

er volgens een medewerker toe dat bewoners vaker op de alarmbel drukken en vaker om aandacht 

vragen.  

 

Op Maartenshof ervaren betrokkenen dat een betere samenwerking tussen de woningen ook voor 

bewoners positieve gevolgen heeft. Waar vóór VHNZ medewerkers zo min mogelijk op andere woningen 

probeerden te komen, is het rouleren over de woningen nu steeds meer de norm. Bewoners en 

medewerkers van de verschillende woningen zijn hierdoor nu geen vreemden meer voor elkaar. Een 

medewerker zegt hierover: “Je merkt gewoon dat ze nu blij zijn als er in elk geval vertrouwde gezichten op 

de woning zijn.“ Ook op St. Carolus ervaren bewoners volgens betrokkenen meer rust en veiligheid. Dit 

wordt onder meer toegeschreven aan het feit dat bewoners meer vaste gezichten zien door het werken in 

kleinere teams.  

 

Betrouwbaar zijn 

Medewerkers vinden het in de relatie met bewoners belangrijk om betrouwbaar te zijn. Het gaat hierbij 

vooral om het bieden van duidelijkheid en het nakomen van afspraken, volgens deze medewerker:  

 

“Ja, vertrouwen vind ik wel als je iets … iets naar voren brengt voor je bewoners dat er dan ook 

werkelijk iets mee gedaan wordt…” 

 

Op Maartenshof ervaren medewerkers dat er tijdens VHNZ veel beloofd werd aan bewoners, maar dat 

deze beloftes vaak niet werden nagekomen (bijvoorbeeld om een keer te gaan vissen met een bewoner, of 

een andere kleur op de muur in de huiskamer). Medewerkers zijn hierover verontwaardigd, en dit doet het 

afbreuk aan de geloofwaardigheid en het vertrouwen in VHNZ.  

 

Er is teveel beloofd, vooral aan bewoners, wat niet waar is gemaakt. (…)De dingen die de bewoners 

noemden werden opgeschreven maar er is eigenlijk nooit meer iets mee gedaan.”     

 

“… Maar gewoon dingen beloofd dat wij dingen met hun zouden doen. Terwijl wij daar nooit…Ik 

heb het direct aangegeven, ik zei: ‘dat is hartstikke mooi, ik wil dat dolgraag doen, maar daar 

hebben wij de tijd niet voor’. “ 

Op St.Carolus zijn medewerkers zich door VHNZ bewuster geworden van het belang van het bieden van 

duidelijkheid en het effect hiervan op bewoners (rust en veiligheid). Het toelichten van (zorg)handelingen 

is gebruikelijker geworden, ook is er meer aandacht voor luisteren en communicatie. Een medewerker 

zegt dat wanneer een bewoner met afasie zich niet verstaanbaar kan maken, het in het verleden nog wel 
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eens voorkwam dat medewerkers wegliepen zonder iets te zeggen (met onrust en frustratie tot gevolg). 

Medewerkers zijn zich nu bewust van het belang dit onbegrip te uiten:  

 

“Probeer het en geef dan op een subtiele manier aan van ‘goh, ik begrijp u echt niet, ik weet nu 

even niet wat u bedoelt’. Maar geef het aan, dat die bewoner dan toch weet van dat je toch naar 

‘m luistert.” 

 

 

Gehoord worden 

Vertrouwen wordt (door medewerkers) in verband gebracht met het geven van gehoor aan wensen en 

behoeften van bewoners. Het gaat er hierbij om dat bewoners open kunnen en durven zijn en dat zij de 

ruimte krijgen voor medezeggenschap. Medewerkers spelen een belangrijke rol in de facilitatie hiervan. 

Op Maartenshof werden tijdens VHNZ huiskamergesprekken gevoerd, op sommige woningen vinden deze 

bijeenkomsten nog steeds plaats. Betrokkenen ervaren dat bewoners hierdoor meer in kunnen brengen en 

beter kenbaar kunnen maken wat zij belangrijk vinden:  

 

“Zodat de bewoners toch de ruimte krijgen om de dingen die ze op hun hart hebben te zeggen. (…) 

En dan dat we er ook naar luisteren en dat we proberen om daar ook wat mee te doen.”  ( - 

medewerker).  

 

Ook op De Citadel zijn tijdens VHNZ huiskamergesprekken gevoerd. Deze gesprekken vinden nog steeds 

plaats en worden nu geleid door de pastoraal medewerker, die de bewoners goed kent. Of bewoners zich 

(mede) hierdoor ook daadwerkelijk meer gehoord voelen, is moeilijk te beoordelen omdat het perspectief 

van bewoners in het onderzoek onderbelicht is gebleven.                                        

 

Vertrouwen van familie  

Voor familie lijkt het bij vertrouwen vooral te gaan om het gevoel dat hun familielid bij de betreffende 

zorginstelling in goede handen is. Duidelijkheid, transparantie en het vertrouwen in zorgmedewerkers 

spelen hierbij een belangrijke rol.  

 

Op St.Carolus en De Citadel namen enkele familieleden deel aan de dialooggroep, hierin komt hun 

perspectief op vertrouwen in de zorg(instelling) in relatie tot VHNZ naar voren. Een familielid geeft aan het 

gevoel te hebben dat St.Carolus als organisatie sinds VHNZ transparanter is geworden. Volgens hem is het 

nu duidelijker waar en bij wie hij voor welke zaken moet zijn. Volgens een familielid is de sfeer mede door 

VHNZ vrijer geworden en durven medewerkers meer zichzelf te zijn. Hij vertelt dat hij soms, onopgemerkt, 

waarneemt hoe een medewerker liefdevolle zorg aan zijn moeder geeft: 

 

“Dan kom ik weleens binnen en dan zie ik iemand aan het bed staan en dan gaat toch die aai over 

de bol en even lief praten, ik zie die glimlach, ook van moeders gezicht.”  

 

Voor zijn gevoel is dit echte en oprechte zorg. Deze momenten versterken het vertrouwen in de 

zorgverleners. Op de Citadel geeft een familielid aan dat zij sinds VHNZ geen verandering merkt in het 

vertrouwen dat zij heeft in het huis en de medewerkers.  Hoewel medewerkers haar adviseerden wat 

afstand te nemen, blijft ze vaak komen omdat ze er geen vertrouwen in heeft dat haar moeder in goede 

handen. Als ze thuis is vraagt ze zich af hoe het met haar moeder gaat.  
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TWEEDE DEEL VAN DE TROJKA: RUIMTE 

Ruimte komt als een van de overstijgende thema’s uit het onderzoek naar voren. In deze sectie gaan we 

dieper in op de betekenis van ruimte. We kijken met name naar de betekenis van ruimte voor 

medewerkers en de rol van ruimte in de dagelijkse zorgpraktijk en beschrijven hierbij de samenhang met 

VHNZ. 

 

Betekenis van ruimte 

 

Eén van de aspecten waar VHNZ zich op richt, is vergroting van de autonomie op de werkvloer (Werkboek 

VHNZ, 2011). Hier wordt autonomie gerelateerd aan regelruimte. Zoals beschreven in het werkboek, 

wordt beoogd medewerkers de ruimte te geven en te laten ervaren om verantwoordelijkheid te (durven) 

nemen voor het eigen werk. Verondersteld wordt dat wanneer medewerkers meer autonomie krijgen en 

ervaren - meer regelruimte -, zij meer mogelijkheden hebben om zelf te beslissen hoe zij het werk 

uitvoeren. Eveneens wordt gesteld dat er hierdoor meer mogelijkheden ontstaan om de zorg beter af te 

stemmen op de wensen van de bewoners.  

 

In de organisatiepsychologie wordt autonomie veelal gedefinieerd als de mate waarin een werknemer de 

vrijheid heeft om te beslissen hoe een taak uit te voeren (Hackman en Oldham, 1976). Het naar eigen 

inzicht en tijd kunnen indelen van taken, is van invloed op de ervaren verantwoordelijkheid voor de 

resultaten van het werk en wordt in verband gebracht met arbeidstevredenheid. Een gebrek aan 

autonomie wordt daarentegen aangemerkt als een belangrijke determinant van stress op het werk, met 

name als er sprake is van hoge taakeisen en/of tijdsdruk in het werk (Karasek & Theorell, 1990; Karasek, 

Brisson, Kawakami, Houtman, Bongers, Amick & 1998). Dit is veelal negatief van invloed op onder meer de 

arbeidstevredenheid, het ziekteverzuim en het verloop. Een hoge werk- en/of tijdsdruk en weinig 

sturingsmogelijkheden of controle hebben over eigen taken, is een veelvoorkomende conditie in de 

zorgsector, met name voor de lager opgeleide zorgmedewerker. Het verhogen van de autonomie, en 

daarmee het vergroten van de vrijheid en ruimte om zelf richting te geven aan het werk, lijkt voor 

zorgprofessionals van groot belang. Zowel om het eerder aangehaalde werkplezier te kunnen vergroten als 

het beperken van de negatieve gevolgen van het moeten werken onder hoge druk.  

 

Ruimte gaat dus over handelingsvrijheid. Richting, invulling en invloed spelen hierbij een belangrijke rol. In 

welke mate ervaren medewerkers bijvoorbeeld zeggenschap en zijn er mogelijkheden om invloed uit te 

oefenen op de vormgeving  en organisatie van de dagelijkse zorg en de eigen taken?  

Een ander aspect van ruimte, is authenticiteit. In hoeverre kunnen medewerkers handelen vanuit hun 

eigen drijfveren en normen en waarden? In hoeverre kunnen zij hun passies volgen en de eigen krachten 

en talenten inzetten in het werk? 

 

De leidinggevende lijkt een belangrijke rol te spelen in de mate waarin medewerkers ruimte krijgen en 

ervaren. Leidinggevenden kunnen de ervaren ruimte van medewerkers vergroten maar ook inperken. Dit 

geldt voor zowel voor de ervaren regelruimte, als de mate waarin iemand zichzelf kan zijn en ontwikkelen. 

Zo blijkt uit onderzoek bijvoorbeeld dat een zeer taak- en prestatiegerichte leiderschapsstijl van invloed is 

op de ervaren werkstress van medewerkers (Veer et al, 2012). Door opgelegde taken en tijdsdruk kunnen 

medewerkers zich beperkt voelen in hun ruimte.  Het ervaren van ondersteuning door een leidinggevende 

kan de ervaren ruimte van medewerkers positief beïnvloeden. Uit onderzoek van Gagnon en Michael 

(2004) blijkt bijvoorbeeld dat werknemers die de relatie met een leidinggevende als ondersteunend 

ervaren hoger scoren op de arbeidstevredenheid. Daarnaast zijn deze werknemers meer betrokken bij de 

organisatie en leveren zij betere werkprestaties dan wanneer deze ondersteuning niet wordt ervaren. Ook 

wordt support van een leidinggevende in verband gebracht met het verbeteren en ontwikkelen van 

vaardigheden (Maurer & Tarulli, 1996) en kan ondersteuning door een leidinggevende de impact van 

stressfactoren reduceren (Karasek, Triantis & Shaudhry,1982; Cummins, 1990).  
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Het begrip ruimte reikt verder dan alleen autonomie en authenticiteit op individueel niveau, ook op 

collectief niveau speelt ruimte een belangrijke rol. In hoeverre is er bijvoorbeeld ruimte om als team 

richting te geven aan het werk en met elkaar te groeien, en in welke mate wordt verantwoordelijkheid met 

elkaar gedeeld? In hoeverre is er duidelijkheid over de richting van de organisatie, posities van 

belanghebbenden en hoe wordt hier invulling aan gegeven in de dagelijkse praktijk? 

 

Ruimte in het werk 

Ruimte en werkdruk                   

Beperkte (handelings)vrijheid en een hoge werkdruk kunnen negatief van invloed zijn op de ervaren 

ruimte in het werk. Het moeten verzetten van veel werk terwijl hier weinig tijd en/of menskracht voor is, is 

een veel voorkomend gegeven in de dagelijkse zorgpraktijk. Ook het moeten naleven van een hoeveelheid 

aan regels en bijbehorende administratieve verplichtingen worden ervaren als ruimtebeperkend, in het 

bijzonder wanneer dat wat mensen belangrijk vinden in hun werk door regels en protocollen wordt 

belemmerd. Betrokkenen zeggen hierover: 

 

“Er wordt steeds meer van ons gevraagd. Er komen steeds meer nieuwe formulieren en je moet 

alles goed bijhouden, de inspectie zit op je nek. Nou, dat is best wel, ja, dat legt best wel een druk 

denk ik.(…) En ik denk dat wij heel veel tijd met elkaar besteden aan dat soort dingen, terwijl je 

liever even een half uur met de patiënt zou willen praten.”(- medewerker behandeldienst) 

“Ja, want er wordt ook zoveel van je geëist qua papierwerk. Er zijn hier zoveel regeltjes bedacht dat 

ik denk van mensen, loop eens een keer met ons mee en ga eens kijken hoe wij werken. En ga dan 

regeltjes bedenken en niet andersom.(- zorgmedewerker) 

Werkdruk ontstaat ook als praktische zaken in de organisatie niet op orde zijn. Tijdens een 

observatiemoment op De Taling waren er bijvoorbeeld technische problemen met het belsysteem 

waardoor er lange wachttijden ontstonden en bewoners geagiteerd raakten. Door de negativiteit die 

hierdoor ontstaat loopt de werkdruk voor medewerkers verder op.  

 

VHNZ en werkdruk                                                                             

Uit de gesprekken met betrokkenen blijkt dat medewerkers het gevoel hebben weinig invloed te kunnen 

uitoefenen op het verminderen van de werkdruk, VHNZ heeft hier weinig aan veranderd.  

Gedurende VHNZ werd door veel medewerkers zelfs een hogere werkdruk ervaren. Door veel extra 

werkzaamheden onder werktijd, verplichte deelname aan workshops of bijeenkomsten en hiervoor ook 

terug moeten komen in de vrije tijd, werd VHNZ steeds meer als een belasting ervaren. In plaats van het 

versterken van enthousiasme voor het project werd hierdoor de weerstand juist vergroot. Dit is een 

voorbeeld van hoe de implementatie van VHNZ niet altijd in lijn was met de inhoud van het gedachtegoed. 

Zo was het gedachtegoed gericht op het vergroten van de ruimte van medewerkers, maar werd het 

project door medewerkers soms juist ervaren als beperkend in hun ruimte. Een medewerker vertelt:  

”We dachten in eerste instantie, toen het nog maar kort duurde, oh, het is bijna voorbij. En toen 

kwam die verlenging, nou, toen had ik ook zoiets van: ‘God, moeten we weer.’ We noemden het op 

den duur ’Van Zomerjurk naar Harnas’.” 

De teamleider die op Maartenshof als projectlid betrokken was, geeft aan dat hij hier ook een 

spanningsveld ervoer:   

“Dat is ook een heel belangrijk punt geweest, een knelpunt ook zelfs, ook  bij de stuurgroe, van in 

hoeverre besluit je om mensen iets op te leggen?”  (…) “Wanneer je een vrij project doet waarin je 

juist wilt uitstralen dat je meer ruimte ervaart of beter samenwerken, beter gaat communiceren 
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met elkaar, dat staat dan op gespannen voet met dat je zegt: ‘ik verwacht wel dat je er bent’.” 

Taaltechnisch klopt deze laatste zin niet. 

De teamleider vraagt zich af of ze de medewerkers er misschien van het begin af aan meer had moeten 

betrekken:  

“Want dan was je die knelpunten waarschijnlijk eerder tegengekomen en had je nog andere wegen 

kunnen bewandelen om daaraan beter tegemoet te komen.” 

 

Ruimte voor aandacht                                                                                                                                                   

Ook contextuele factoren kunnen van invloed zijn op het ervaren van ruimte in het werk. Zo ervaren 

medewerkers op Maartenshof door de bijkomende taken die samenhangen met het kleinschalig wonen  

minder ruimte voor activiteiten met bewoners. De afweging van de keuze voor huishoudelijke taken of het 

contact met de bewoner creëert een dilemma:  

“Nou ja, voorheen had je dus die schoonmaaktaken niet, waardoor je toch makkelijker een 

gesprekje kon hebben, even bij iemand zitten en dat soort dingen. En nu is het zo van, ja, dan moet 

je toch een beetje onderscheid gaan maken, van he, moet ik vandaag eigenlijk even gaan 

schoonmaken of moet ik inderdaad het gesprekje aangaan, zeg maar.” 

Medewerkers hadden gehoopt dat ze door VHNZ zouden leren om meer tijd over te houden om met 

bewoners te kunnen besteden. Dit is niet alleen van belang voor bewoners, maar ook voor medewerkers 

zelf. Tijd en aandacht voor bewoners is voor hen een belangrijke bron van werkplezier:  

“Als je meer ruimte hebt kun je voor mijn gevoel ook meer aandacht aan de bewoners geven. Iets 

leuks met ze doen. Dat zorgt inderdaad wel voor meer lol nog in je werk en meer wisselwerking en 

meer lachen op het werk met bewoners.” (- medewerker) 

Maar volgens betrokkenen op Maartenshof is er door VHNZ nauwelijks iets veranderd in de mate waarin 

er nu meer tijd aan bewoners wordt besteed. Los van VHNZ lijkt in de loop van de tijd de ruimte die er is 

om aandacht aan bewoners te schenken alleen maar te zijn afgenomen. Een medewerker vertelt:  

“Vroeger deed ik nog wel eens een spelletje met een bewoner en ik heb het idee dat die ruimte 

steeds minder wordt. Want eigenlijk moet je die kamers gaan swifferen of schoonmaken.”   

 

Ruimte voor talent en persoonlijke ontwikkeling                                                                                                        

Individuele ruimte betreft de vrijheid die mensen ervaren om zichzelf te zijn, vanuit hun eigen drijfveren 

en capaciteiten te werken op een wijze die bij hen past. Bij individuele ruimte gaat het erom dat mensen 

zichzelf in hun acties kunnen laten terugkomen en dat er dus ruimte is voor authenticiteit. Persoonlijke 

ontwikkeling is hierin belangrijk. VHNZ heeft bijgedragen aan de bewustwording van talenten en 

ontwikkelingsmogelijkheden. Hierdoor heeft VHNZ tot op zekere hoogte veranderingen gebracht in de 

ervaren individuele ruimte van medewerkers:  

“Gewoon van dat je meer, meer ruimte kreeg, je mag meer je talenten en kwaliteiten gaan 

gebruiken. En dat is ook van, ja, ik ben gewoon uit dat harnas gehaald.“  

 

Medewerkers kregen ook de ruimte om anderen van hun talenten te laten leren. Zo was er bijvoorbeeld 

de huiskamermedewerker op St.Carolus die op één van de zwaarste groepen de mensen altijd rustig kreeg. 

Toen dit zichtbaar werd, kreeg zij de ruimte om op andere groepen te laten zien wat haar werkwijze was. 

Hier werd bewust tijd voor vrijgemaakt:   
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”Die ruimte is er gekomen door 'Van Harnas naar Zomerjurk'. (…) We kiezen er bewust voor dat die 

ruimte er vaak is.”  

 

Door aandacht voor het ontdekken van talenten van medewerkers en de ruimte voor persoonlijke 

ontwikkeling werd het zelfbewustzijn van medewerkers versterkt. Hierdoor blijkt dat sommige 

medewerkers ook sterker geneigd zijn om persoonlijke ruimte te nemen. Deze zelfde 

huiskamermedewerker bleek bijvoorbeeld interesse te hebben om zichzelf verder te ontwikkelen in 

zintuigactivering en bracht zelf in dat ze graag een training wilde volgen om te leren werken in de snoezel-

ruimte. De teamleider zegt hierover:  

 

“Die [huiskamermedewerker] zegt nu dus ‘ik wil een gedegen cursus hebben daarvoor. Ik vind het 

leuk dat ik meekijk met iemand, maar ik wil er meer van weten...’”  

 

Volgens de teamleider gaat het erom dat juist de medewerkers die gedreven zijn en echt iets willen, hier 

ook de mogelijkheid voor krijgen, ongeacht of deze persoon een zorgopleiding heeft genoten of niet:   

 

“Want medewerkers die dat niet leuk vinden die hoef je daar niet op te zetten. (…) En straks 

hebben wij gewoon drie mensen die dat leuk vinden om dat te doen en die daar gedreven in zijn en 

dan is er eentje niet uit de zorg. Nou ja, dat heeft er helemaal niet zoveel mee te maken.” 

 

Ook op De Citadel is aandacht voor persoonlijke interesses en mogelijkheden van invloed op de 

zorgpraktijk. Hier is sinds VHNZ een woonassistent Welzijn die zich richt op welzijnsbevordering van de 

bewoners onder meer door het organiseren van activiteiten. Deze medewerker was aanvankelijk 

werkzaam als huishoudelijke hulp maar kreeg door VHNZ de kans om als welzijnsmedewerkster te re-

integreren. Omdat deze nieuwe functie zeer goed aansluit op haar persoonlijke interesses en drijfveren, 

vervult zij deze rol met veel enthousiasme. De invoering van deze positie geeft ook ruimte aan de behoefte 

van bewoners. Zij kunnen deelnemen aan activiteiten voor een zinvolle dagbesteding en komen meer in 

contact met andere bewoners.    

Omgaan met ruimte: leervermogen en capaciteitsverschillen                                                                            

Betrokkenen hebben ook ervaren dat het lastig kan zijn om met (meer) ruimte om te gaan. Bijvoorbeeld 

omdat het moeilijk is het oude vertrouwde los te laten, maar ook omdat het bepaalde capaciteiten vereist 

om met meer ruimte om te kunnen gaan. De oud bestuurder van de Van Neynselgroep geeft aan dat het 

voor medewerkers in het begin moeilijk was om de vrijheid die VHNZ gaf aan te kunnen. Zij vermoedt dat 

dit komt doordat veel ingeslepen patronen veiligheid boden. Volgens haar is het van belang dat 

medewerkers ruimte durven nemen en hier ook aanspreekbaar op zijn. De zorgcoördinator van De Taling 

bevestigt dat het in het begin moeilijk was om kaders los te laten:  

“Als je in de zorg werkt heb je te maken met bepaalde kaders zoals de hoogte van het 

zorgzwaartepakket van iemand (het aantal uren zorg dat iemand mag krijgen). Daar probeer je je 

gewoon aan te houden. Maar de invulling van de dag hoeft niet zo strikt te zijn als dat je denkt dat 

die zou moeten zijn. Als iemand 's middags onder de douche wil of 's avonds warm eten, dan kun je 

dat proberen los te laten, daar flexibeler in te zijn. (..) Dat is in het begin best eng. Want je hebt ook 

nog met meerdere disciplines in huis te maken.” 

De manager van De Taling geeft aan dat hij gedurende VHNZ knelpunten ervoer met betrekking tot de 

niveauverschillen van medewerkers. Hij geeft aan dat voor de lagere niveaus meer aansturing vereist is, 

dat medewerkers gerichter verteld moet worden wat er gedaan moet worden. Hij geeft aan dat voor de 

lagere niveaus (onder niveau 3)  VHNZ mogelijk te abstract was. Deze medewerkers waren  volgens hem 

moeilijker mee te krijgen. De bijeenkomsten vroegen vaak een zeker reflectievermogen en  

abstractieniveau, wat volgens de manager voor de lagere niveaus te moeilijk was. De bijeenkomsten 

werden dan ook veelal door medewerkers met de hogere opleidingsniveaus bijgewoond. Hij vraagt zich af 
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hoe je de lagere niveaus makkelijker aan kunt laten sluiten, of dat VHNZ zich misschien alleen moet richten 

op  medewerkers met een bepaald opleidingsniveau of competentieniveau. Moet je die personen die het 

aankunnen en het ook op kunnen pakken die verantwoordelijkheid (en ruimte) geven en anderen niet?  

De bestuurder en de programmamanager van Hilverzorg geven aan dat door VHNZ de vraag naar voren 

kwam hoe medewerkers eigenlijk leren. Het werd duidelijk dat er verschillen zijn, en dat het van belang is 

medewerkers de ruimte te geven om op hun eigen manier te leren. De bestuurder van Hilverzorg zegt hier 

over:  

“Dat was ook een eyeopener, van hé daar doen we veel te weinig mee. Terwijl je natuurlijk  in de 

zorg ook mensen hebt die gewoon heel praktisch zijn en je dus ook wel bij hun manier van leren en 

overdracht en instrueren moet aansluiten.”  

 

VHNZ brengt de vraag naar voren of (en hoe) de kwaliteit van zorg (door het maken van de beste keuzes 

voor de bewoners), samenhangt met het opleidingsniveau, dan wel de capaciteiten waar medewerkers 

over beschikken. Zo lijkt een reflectief vermogen en de vaardigheid om kritisch naar jezelf en 

werkzaamheden te kijken van belang in het bieden van cliëntgerichte zorg. De locatiemanager van 

St.Carolus geeft aan dat lager opgeleide medewerkers vaker geneigd zijn om routinematig te werken, zij 

heeft ervaren dat het werken vanuit het gedachtegoed van VHNZ soms meer inzicht, kennis en 

vaardigheden van medewerkers vraagt. Sinds VHNZ krijgen verzorgenden bijvoorbeeld de ruimte om een 

inschatting te maken welke maatregel in een bepaalde situatie toe te passen. Maar in de praktijk blijkt dat 

verzorgenden met een lagere beroepsopleiding die inschatting niet altijd kunnen maken. Op St. Carolus 

hebben ze door VHNZ besloten het aannamebeleid meer te richten op de hogere opleidingsniveaus  

(niveau 3 en verpleegkundigen). 

 

Ruimte en gezamenlijke verantwoordelijkheid 

De personele bezetting kan bijdragen aan de ervaren ruimte van medewerkers. Het gaat hierbij niet altijd 

over de kwantiteit (aantal mensen) maar ook over de kwaliteit (met wie werk je). Medewerkers ervaren 

meer ruimte als ze samenwerken met collega’s die collectieve verantwoordelijkheid dragen. Het gaat er 

dan om dat er een teamgerichte werkhouding is (en geen taakgerichte). Zo vertelt een verzorgende dat zij 

graag samenwerkt met een helpende die haar helpt met wassen en aankleden als zij de medicatie voor die 

woning uitdeelt: “Als ik medicijnen voor zijn woning doe, dan gaat hij naar mijn woning om de boel over te 

nemen.” Een andere verzorgende geeft aan dat het nemen van initiatief hierbij belangrijk is, maar dat niet 

iedereen bereid is dit te doen. Een teamgerichte samenwerking hangt soms af van de medewerkers die de 

dienst draaien: “Sommigen gaan hoofden tellen: ‘ik heb vandaag zoveel gewassen.” De houding is dan niet 

in eerste instantie een van elkaar helpen zodat al het werk gereed komt, maar gericht op de vraag of men 

niet teveel moet doen ten opzichte van andere collega’s.  

 

In een van de groepsgesprekken geeft een medewerker (verzorgende IG) aan dat zij van mening is dat 

medewerkers er gezamenlijk zorg voor moet dragen dat de bewoners goede zorg krijgen. Om dit te 

kunnen bereiken, is het ook van belang om zorg te dragen voor elkaar: “Ik ben er ook in principe 

verantwoordelijk voor dat ook een helpende niet over haar grenzen heen gaat, dat die niet dingen doet wat 

eigenlijk niet mag.” Zij is van mening dat ook een helpende haar kan aanspreken op het feit dat er 

bijvoorbeeld nog medicijnen gegeven moeten worden: “Dat hoef ik niet bij jou [helpende] neer te leggen 

want dat is niet jouw verantwoordelijkheid. Maar je hebt wel samen de verantwoordelijkheid voor de 

bewoners, je hebt er samen zorg voor dat diegene zich goed voelt, lekker voelt en krijgt wat ie nodig heeft.” 

Deze medewerker is van mening dat VHNZ heeft bijgedragen aan het ervaren van meer gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. Zij schrijft dit onder andere toe aan de structurele werkoverleggen waardoor er 

meer informatie met elkaar wordt gedeeld en de samenwerking is verbeterd;het is gebruikelijker 

geworden elkaar op andere woningen te helpen. Dit laat zien dat het ervaren van collegialiteit en 

gezamenlijke verantwoordelijkheid, ruimte kan creëren. 
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Ruimte en leiderschap  

Leiderschap kan zowel bevorderend als belemmerend werken op ruimte en kan ook ontstaan uit ruimte. 

Leiderschap beïnvloedt de relaties tussen leiders en volgers, tussen verschillende hiërarchische niveaus, en 

is een positief begrip waarin leiders en volgers werkelijke veranderingen willen bewerkstelligen waarin hun 

gezamenlijke doelen tot uitdrukking komen (Daft & Noe, 2001). Leiderschap, in de positieve zin van het 

woord, varieert dus per situatie.  

 

Faciliterend leiderschap  

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol in het verbeteren en ontwikkelen van vaardigheden van 

medewerkers en kunnen hiermee de ervaren ruimte van medewerkers positief beïnvloeden .  

Gedurende VHNZ is er ervaring opgedaan met de invulling van faciliterend leiderschap. Teamleiders 

leerden medewerkers ruimte te geven om eigen initiatieven te nemen, mee te denken en zelf oplossingen 

aan te dragen. Medewerkers werden hierdoor gestimuleerd op een andere manier te kijken naar hun 

eigen rol en verantwoordelijkheid  en leerden hierdoor ook ruimte te nemen. Een teamleider vertelt 

bijvoorbeeld hoe een medewerker gebruik maakte van de ruimte die ze voelde om activiteiten met 

bewoners te ontwikkelen: 

 

” Ja, ze kwam vaak naar mij toe van ‘ik heb wat nodig voor op de groep en kan ik dat even 

aanschaffen, want dat lijkt me zo leuk om eens uit te proberen’. Ik zeg, nou meid, ga lekker je gang 

en ik hoor wel wat het kost. Maar dan geef je wel die ruimte. Dan gaat ze dus wel kijken van hè, ze 

gaat dat dan uitproberen bij één of twee bewoners en dan gaat ze het ook weer aan collega’s 

overdragen van goh, ik heb dat uitgeprobeerd. En ze heeft ook tijd gekregen om dat voor te doen 

op andere groepen, zodat iedereen dat kan leren…” 

 

De manager van De Taling heeft ervaren dat zich soms een paradox voordoet met betrekking tot ruimte. 

Zo gaf hij in eerste instantie veel ruimte aan medewerkers maar hij merkte dat medewerkers hier niet mee 

om konden gaan: “In het begin van VHNZ gaf ik teveel vertrouwen aan mensen en ik merkte indertijd dat 

mensen afspraken niet nakwamen.” Hij merkte hierdoor dat een gebrek aan structuur ruimte evenzeer kan 

beperken: “Het een kan niet zonder het andere. Ik kan geen leidinggevende zijn die volledige vrijheid geeft 

en de andere kant, niet sturen.” Naar aanleiding hiervan concludeert hij dat enige sturing noodzakelijk is. 

Het geven van ruimte lijkt niet per definitie te betekenen dat er met geboden ruimte kan worden 

omgegaan, vaak vraagt de praktijk om het aangeven van heldere kaders en richting binnen de beschikbare 

ruimte. Ook andere teamleiders geven aan dat ondanks dat er nu meer sprake is van facilitatie, er nog wel 

sprake is van sturingsmechanismen. Het gaat om ondersteunen en richting geven, wat niet betekent dat er 

volledige vrijheid wordt gegeven. De teamleider van St. Carolus zegt hierover:  

 

“Tuurlijk als ik vind dat we rechtsaf gaan, gaan we nog steeds rechtsaf, of je gaat met een omweg 

rechtsaf, maar je neemt wel mensen mee in de beleving waarom je dingen anders wilt doen.”  

 

 

Positieoverstijgend leiderschap  

Positieoverstijgend leiderschap betekent dat leiderschap niet (alleen) aan formele posities gebonden is, 

want: niet alle leiders zijn goede managers en andersom (Daft & Noe, 2001). Positieoverstijgend 

leiderschap is een belangrijk thema omdat het de (ervaren) invloed (zeggenschap) van betrokkenen 

vergroot. Iedereen kan een leider zijn, en leiders zijn nodig op elk niveau in de organisatie. 

 

Tijdens VHNZ is positieoverstijgend leiderschap ontstaan doordat betrokkenen bewustere keuzes maakten 

in de invulling van hun positie en gebruik leerden maken van hun leiderschapskwaliteiten. Dit is 

gerelateerd aan de ontwikkeling van talenten, en vindt plaats vanuit de gegroeide aandacht voor 

individuele ruimte. Zo heeft de zorgcoördinator van De Citadel een belangrijke rol gespeeld bij de 

implementatie van VHNZ en zorgde zij ervoor dat de doorlooptijd van VHNZ werd verlengd. Zij toonde zich 
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een leider en had daadwerkelijk invloed. Ook zagen de zorgcoördinatoren van De Taling en De Citadel door 

VHNZ in dat coaching een belangrijk onderdeel is van hun functie en ook hun verantwoordelijkheid is. 

Door VHNZ kunnen en durven zij hier nu beter handen en voeten aan te geven. Tijdens de dialooggroep 

bleek dat zij zich daarmee onderscheiden van andere locaties binnen de Van Neynselgroep.  

 

Door VHNZ hebben betrokkenen dus ervaren dat leiderschap niet (altijd) aan specifieke functies is 

gebonden en dat creëert ruimte. De coach van De Van Neynselgroep, formeel geen leidinggevende, heeft 

voor betrokkenen een belangrijke leidersrol bekleed. Medewerkers zijn enthousiast over de manier 

waarop zij leiderschap gaf. Ze wist iedereen bij het project te betrekken en gaf medewerkers het gevoel 

ertoe te doen, zoals medewerkers beschrijven:  

 

“Zij had op een of andere manier toch de kracht om je toch er bij te betrekken en je het gevoel te 

geven van 'ook jouw mening is belangrijk'.” 

 

“Zij had persoonlijke gesprekken met bewoners en als bleek dat een bewoner graag schilderde in 

het verleden, dan regelde zij een palet.”  

 

Zo’n ervaring kan medewerkers ervan doordringen dat ook zij zelf een leidersrol kunnen hebben, 

bijvoorbeeld ten aanzien van bewoners maar ook met betrekking tot verantwoordelijkheden en taken in 

het team of in de organisatie als geheel. Er waren gedurende VHNZ ook medewerkers die een 

leiderschapsrol op zich namen. Zo waren twee medewerkers van De Taling ‘leider’ van het vakantieproject 

voor bewoners (dat onderdeel van VHNZ was) en kregen zij het daardoor voor elkaar om de 

woningbouwvereniging hierbij te betrekken. Dit was een gevolg van enthousiasme en het op zich nemen 

van een leidersrol. Dit voorbeeld laat zien dat positieoverstijgend leiderschap proactiviteit stimuleert. 

 

Ruimte voor zelfsturing 

Op de Citadel werd er tijdens VHNZ bewust gekeken naar de manier waarop het team gestuurd wilde 

worden. Het team wilde graag meer ruimte krijgen om zelfsturend te kunnen zijn en bleek daar ook toe in 

staat volgens de manager: “Het team bleek zeer zelfstandig en capabel.”  Het team kreeg de ruimte en het 

vertrouwen van het management. Zoals dit team dit graag wilde, is er nu geen manager die ‘vijf dagen 

over de schouder meekijkt.’ 
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DERDE DEEL VAN DE TROJKA: VERBINDING 

De langdurige zorg wordt gekenmerkt door de intensieve relaties die er zijn (fysiek, emotioneel, 

langdurend). Het betreft onder meer relaties tussen zorgverleners, tussen zorgverleners en (midden) 

management, tussen zorgverleners en bewoners, alsmede hun familie en mantelzorgers. Op basis van de 

in kaart gebrachte startsituatie van de deelnemende instellingen, blijkt dat in onderlinge werk- en 

zorgrelaties niet als vanzelfsprekend sprake is van verbinding tussen verschillende partijen. Dit kwam in de 

verschillende instellingen onder meer tot uiting in een negatieve sfeer en houding (roddel, ruzie, 

ontevredenheid), een zeer taakgerichte werkwijze (hoge werkdruk, gebrek aan tijd), een gebrek aan 

samenwerking en initiatief en een tekort aan aandacht voor elkaar. Een belangrijke doelstelling van VHNZ 

was dan ook het herstellen van verbroken verbindingen:  

“Het in dialoog gaan met elkaar, het met elkaar verbinden, en afstemmen in datgene wat nodig is 

om voor elkaar te zorgen. Het gaat om het verbinden van mensen, werkers in de zorg, bewoners/ 

cliënten en sociale omgeving van bewoners/cliënten.” (Roebroek, werkboek VHNZ,2011) 

In deze sectie gaan we in op de wijze waarop VHNZ heeft bijgedragen aan de veranderingen in zorg- en 

werkrelaties, en de mate waarin onderlinge verbindingen zijn hersteld, dan wel versterkt.  We kijken 

hierbij onder meer naar de samenhang met de concepten vertrouwen en ruimte, welke  in de voorgaande 

secties zijn beschreven als belangrijke bestanddelen in de relaties die betrokkenen met elkaar 

onderhouden. 

Betekenis van verbinding in (zorg)relaties                                                                                                                     

Het begrip zorgrelatie kan worden opgesplitst in de begrippen ‘zorg’ en ‘relatie.’  Kenmerkend voor ‘zorg’ 

zijn particulariteit (contextuele factoren en situatiegebondenheid) en complexiteit. Zorg is in elke situatie 

en context uniek (Tronto, 1993). Van Heijst onderscheidt een smalle en een gevulde betekenis van het 

concept relatie. In het eerste geval duidt zij een relatie als een betrekking tussen vreemden die op 

contractuele basis iets aangaan waarbij ze allebei belang hebben. Deze  zorgbetrekking ontstaat zodra 

personen (zorg ontvanger en zorgverlener) met elkaar te maken krijgen in de zorgsetting. De omgang met 

elkaar kan positief dan wel minder positief ervaren worden door beide partijen.  

De kwalitatieve of gevulde betekenis van ‘relatie’ gaat over relaties die niet calculerend zijn maar 

gevoelsmatig diep ingrijpen en zorgen voor relationele binding. Een zorgrelatie kenmerkt zich als een door 

beide partijen werkelijk gewaardeerde verhouding. Typerend voor deze relatie is de verbinding: er is 

sprake van echt contact, beide partijen ervaren een band en raken op  elkaar gesteld. Dit kan geduid 

worden als een door beide partijen gewaardeerde verbondenheid (Van Heijst, 2005).  

In de professionele zorgverhouding wordt er vaak wel naar zo’n gewaardeerde relatie gestreefd, maar het 

ontstaan van een zorgrelatie waarin sprake is van ‘verbinding’ is niet vanzelfsprekend. Niet alleen in de 

zorgrelatie tussen zorgmedewerkers en zorgvragers is het streven naar verbinding van betekenis, ook in 

werkrelaties (zoals bijvoorbeeld tussen medewerkers en medewerkers en leidinggevenden) is het streven 

naar méér dan alleen een contractuele verplichting wenselijk en van toegevoegde waarde in de dagelijkse 

zorgpraktijk.  

Uit een dialooggroep komt naar voren dat betrokkenen verbinding zien als een (groei) proces van geven en 

ontvangen. Alleen als er sprake is van wederkerigheid ( in het geven en ontvangen van zorg) kan 

verbinding ontstaan en zich versterken. Wederzijds vertrouwen kan gezien worden als een  belangrijke 

voorwaarde voor het in gang brengen van dit proces. Zoals beschreven in de sectie ‘Vertrouwen’, is een 

veilige basis zowel vertrekpunt als conditie voor het kunnen (door)ontwikkelen en versterken van 

vertrouwen in relaties. Voor het intensiveren van relaties (en ontstaan van verbinding) is het eveneens van 

belang dat er ruimte is voor individuele drijfveren, wensen en behoeften. Dit geldt voor zowel 

zorgverleners als zorgvragers en andere betrokkenen in zorg- en werkrelaties.  
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Verbinding met jezelf                                                                                                                                                   

Verbinding kan volgens betrokkenen vorm krijgen in relaties (accepteer ik de ander zoals hij/zij is?) maar 

ook in het individu (ben ik trots op wat ik doe?). In dit laatste geval gaat het onder meer om het bewust 

zijn van de eigen normen en waarden, passies, (ontwikkel)doelen en grenzen. Tijdens VHNZ kregen 

medewerkers de ruimte voor zelfontplooiing. Zo zijn er kernkwaliteiten in kaart gebracht waardoor 

medewerkers beter weten waar hun talenten liggen (‘hier ben ik echt goed in’) en wat mogelijkheden zijn 

voor ontwikkeling. Ook was er ruimte voor persoonlijke reflectie, bijvoorbeeld aan de hand van individuele 

coachingsgesprekken (Maartenshof) of video-interactiecoaching (St.Carolus). Door reflectie op eigen 

werkgedrag en situaties in de dagelijkse zorgpraktijk, ontstond meer inzicht in eigen talenten, kennis en 

kunde. Dit stimuleerde medewerkers na te denken over de eigen drijfveren en bood ruimte voor het 

ontwikkelen van zelfvertrouwen:  

“Doordat je ook meer jezelf kon zijn, sta je dus met meer overtuiging en met meer liefde… en ja, 

fijner.”  

Er wordt in een van de dialooggroepen naar voren gebracht dat als je in contact staat met jezelf en weet 

waar je staat, dit bevorderend werkt op de verbindingen die je met anderen kunt aangegaan. Het is hierbij 

van belang te kunnen reflecteren op, en open te staan voor perspectieven van anderen. Wederzijds 

begrip, respect en gelijkwaardigheid lijken belangrijke begrippen in zorg- en werkrelaties en het ontstaan 

van wederzijdse verbondenheid. 

Zorgmedewerkers en hun verbondenheid met elkaar 

Dialoog en reflectie                                                                                                                                                                 

Gedurende VHNZ is er op alle deelnemende instellingen aandacht voor dialoog en gezamenlijke reflectie. 

Zo zijn er op De Taling en De Citadel vaste evaluatiemomenten ingevoerd waarin medewerkers elkaar aan 

de hand van alledaagse problemen feedback geven. Ook op Maartenshof en St.Carolus zijn vaste 

overlegmomenten ingevoerd waarin medewerkers met elkaar de stand van zaken rondom de dagelijkse 

zorg bespreken en zorgtaken onderling afstemmen. Een klantcoördinator op St.Carolus geeft aan dat 

iedereen nu bewuster bezig is met hoe je met de zorgvrager omgaat: “Dat we dus meer bij elkaar gingen 

vragen van ‘hoe ga jij daar nou mee om?’” Het reflecteren op elkaar en het verkrijgen van meer inzicht in 

elkaars werkwijzen maakt dat er meer wederzijds begrip en waardering is ontstaan.  

Loyaliteit en zorg voor elkaar                                                                                                                                    

Vergeleken met de situatie zoals die was vóór aanvang van VHNZ, zijn op alle deelnemende instelling de 

werksfeer en onderlinge samenwerking tussen medewerkers verbeterd. Op Maartenshof geven enkele 

medewerkers aan dat er door het met elkaar ervaren en doormaken van VHNZ, meer verbondenheid is 

ontstaan: “Ja, we hebben met collega’s veel leuke dingen gedaan. Hè, dat samen als collega’s zijnde, je 

bent wel meer naar elkaar toegegroeid.”  

Door de activiteiten die gedurende VHNZ plaatsvonden, hebben medewerkers elkaar beter leren kennen. 

Mede hierdoor lijkt de onderlinge loyaliteit versterkt; medewerkers hebben een flexibeler houding ten 

aanzien van het bieden van hulp aan elkaar, rouleren makkelijker over andere teams en springen 

makkelijker bij op andere woningen. Ook geeft een medewerker aan dat ze persoonlijke problemen nu 

makkelijker met collega’s deelt. Dit duidt erop dat het onderling vertrouwen is versterkt, want zoals een 

medewerker in een focusgroep naar voren brengt:  

“Vertrouwen is ook als ik bijvoorbeeld een collega iets in vertrouwen zou vertellen dat zij niet direct 

de volgende dag weer naar een andere collega loopt van blablablabla. Dat is ook een stukje 

vertrouwen.”                                                                                                                         
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Op St. Carolus is er gedurende VHNZ door medewerkers geëxperimenteerd met nieuwe 

roostermogelijkheden. Mede als gevolg hiervan is enige tijd na VHNZ flexibel roosteren ingevoerd en 

kunnen medewerkers nu zelf inplannen welke diensten ze willen draaien. Er komt naar voren dat 

medewerkers hierin ook rekening houden met de wensen van elkaar:   

 

“Ja, je hebt mensen die willen graag avonddiensten en liever niet overdag. Nou, ik draai veel 

overdag omdat er collega’s zijn die liever avonddiensten doen.” ( - medewerker) 

 

Ook komt naar voren dat medewerkers elkaar ondersteunen. Een medewerker geeft aan dat zij het vaak 

moeilijk vindt om werkgerelateerde issues los te laten. Doordat collega’s haar hierop aanspreken en 

proberen haar hierbij te helpen, is ze rustiger geworden:  

“Ik kan heel druk zijn van mezelf, want ik  wil alles gewoon, alles moet geregeld zijn, en ik wil het 

ook goed regelen. En dan zegt mijn collega: rustig, [naam], rustig, het komt vanzelf goed. Dat is 

wel goed als mensen dat tegen je zeggen. Dan denk ik toch ‘ja, je hebt gelijk’.” 

Medewerkers van De Citadel geven aan dat er momenteel weinig verloop is (“De meeste mensen blijven 

hangen.”). Stabiliteit in het team lijkt bij te dragen aan een positief teamgevoel, en de verbinding met 

elkaar te versterken. Mede dankzij de prettige samenwerking werken ook flex-medewerkers graag op De 

Citadel, en  medewerkers zijn daar trots op.  

 

Verbinding tussen zorgmedewerkers en leidinggevenden 

Samenwerken                                                                                                                                                                                

De relatie tussen leidinggevenden (Maartenshof, St.Carolus) en medewerkers lijkt te zijn veranderd. Mede 

door de overgang naar een meer faciliterende leiderschapsstijl lijkt er meer sprake van samenwerking 

tussen teamleider en medewerkers. Doordat teamleiders hun kijk op leidinggeven hebben  veranderd, 

worden medewerkers anders door hen benaderd. Teamleiders geven medewerkers meer ruimte voor 

eigen initiatief, ook is er meer gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaan voor het oplossen van 

problemen. Medewerkers voelen zich meer serieus genomen, teamleiders lijken zich meer  bewust van het 

belang van positieve waardering. In plaats van sturen en controleren, gaan zij nu de dialoog aan met 

medewerkers,  volgens de teamleider van St. Carolus:  

“Vroeger, dat directief leidinggeven is natuurlijk veel makkelijker. Als ik zeg dat jij dat moet doen en 

vervolgens doe jij dat niet, dan kan ik gewoon zeggen dat je erop afgerekend wordt. Terwijl je nu in 

gesprek bent met medewerkers: ‘en wat maakt het dat je dat anders gedaan hebt als dat we dat 

hadden afgesproken?’ En dan ga je totaal anders te werk dan dat je gewoon zegt 'je hebt je lijstje 

niet af'. Ik bedoel we zijn daar allemaal vanaf gestapt, we hebben geen lijstjes meer, we hebben 

ook kleinere teams dan heb je geen lijstjes meer nodig.”  

Er lijkt een basis te zijn gelegd voor wederkerigheid waarin wederzijds vertrouwen zich kan ontwikkelen en  

relationele verdieping kan ontstaan. Nabijheid en benaderbaarheid lijken belangrijke voorwaarden voor 

het ontwikkelen en in stand houden van vertrouwen tussen leidinggevenden en medewerkers. Een 

afdelingshoofd dat fysiek aanwezig is, is mogelijk beter in staat relaties met medewerkers te onderhouden 

en te verdiepen. 

Nabijheid en benaderbaarheid                                                                                                                                              

De nabijheid van leidinggevenden is van invloed op de mogelijkheid om verbinding aan te gaan met 

medewerkers, en deze te versterken. De nabijheid van een leidinggevende hangt samen met de mate 

waarin medewerkers de benaderbaarheid ervaren. VHNZ laat zien dat ervaren afstand belemmerend kan 

werken op het aangaan van contact. Zo was het afdelingshoofd van Maartenshof ten tijde van VHNZ 

afdelingshoofd van twee verdiepingen. Zijn kantoor was gevestigd op de vierde etage, VHNZ vond plaats 
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op de vijfde. Hij merkte dat medewerkers op de vierde etage makkelijker bij hem binnenliepen dan 

medewerkers van de vijfde etage. Een medewerker bevestigt dat afstand een belemmering is: “Je loopt 

toch makkelijker naar iemand toe die continu op jouw etage is.”  Mogelijk had meer aanwezigheid en 

zichtbaarheid van het afdelingshoofd medewerkers meer kunnen enthousiasmeren voor VHNZ en het 

vertrouwen in het project kunnen versterken.  

Ook de manager van De Taling heeft het belang van fysieke aanwezigheid door VHNZ ervaren. Zo kwamen 

medewerkers gedurende VHNZ, toen hij nog full time aanwezig was op De Taling, makkelijker en vaker 

naar hem toe dan toen hij nog maar twee dagen per week aanwezig was. Nu hij inmiddels weer volledig 

terug is op De Taling hoopt hij dat medewerkers weer meer de ruimte voelen om bij hem binnen te 

stappen: “Nu ben ik er weer elke dag en ik hoop dat het vertouwen weer wat gaat groeien en medewerkers 

weer het gevoel hebben: ‘hij is er weer voor ons.’”  

Duidelijkheid over taken en rollen                                                                                                                                            

Uit de gesprekken met betrokkenen komt naar voren dat duidelijkheid over rollen en posities het beter 

mogelijk is verbindingen aan te gaan. VHNZ heeft bijvoorbeeld bijgedragen aan het geven van invulling van 

de rol van de zorgcoördinator op De Taling. Voorheen was het voor zorgcoördinatoren vaak moeilijk om 

positie te bepalen en werden zij niet serieus genomen door medewerkers. Dit maakte het moeilijk om 

verbinding aan te gaan met elkaar. Een zorgcoördinator zegt hierover: “Ik kon geen positie bepalen op dat 

moment.” De zorgcoördinatoren die  bij VHNZ betrokken zijn geweest  hebben hun positie versterkt en 

hebben hun coachende rol meer handen en voeten kunnen geven doordat zij ruimte kregen om dit verder 

vorm te geven.  

 

Verbinding tussen zorgmedewerkers en bewoners                                                                                                           

Op welke wijze heeft VHNZ relatie met bewoners veranderd dan wel geïntensiveerd? Sommige 

betrokkenen vinden het moeilijk om aan te duiden wat VHNZ veranderd heeft in de zorgrelatie met 

bewoners. Toch komen er uit de gesprekken met betrokkenen diverse thema’s naar voren die 

samenhangen met verandering en intensivering van de relatie met bewoners. Onderwerpen die aan de 

orde komen zijn onder meer; aandacht voor het hier en nu, wensen en behoeften, betrokkenheid en 

contact en verbinding met familie. 

Aandacht voor het hier en nu 

In een dialooggroep komt naar voren dat verbinding vaak ontstaat in het non-verbale, in het bewust 

stilstaan en  ‘er zijn.’ Een teamleider van St.Carolus geeft aan dat zij probeert medewerkers hiervan 

bewust te maken. Op haar kamer hangt een spreuk van Eckhart Tolle: 'Stress wordt veroorzaakt omdat je 

‘hier’ bent en ‘daar’ moet zijn', die zij als volgt vertaalt: “Oftewel dat je in het heden bent terwijl je in de 

toekomst wilt zijn.” Ze probeert  medewerkers bewust te maken van het belang om in het hier en nu te 

zijn:   

“Als je dat centraal stelt dan stel je dus de bewoner echt centraal. Op het moment dat jij dus bent 

waar je bent met jezelf in plaats van bezig bent met het wassen van de ramen, de bedden 

opmaken, maar bij de bewoners zit.” (…) “Daar gaat het in principe steeds om. Op heel veel 

manieren kun je bewoners centraal stellen. Als je het over het echte contact hebt en je zou er echt 

kunnen zijn voor een bewoner door er ‘echt te zijn’ en niet met allemaal andere dingen bezig te zijn, 

dan ben je goed bezig.” 

Ook op De Citadel was er gedurende VHNZ aandacht voor de bewustwording van ‘er zijn’ en de  factoren 

die het contact met bewoners beïnvloeden. Een medewerker geeft aan dat zij tijdens VHNZ geleerd heeft 

rust te nemen: eerst even diep adem te halen en de haast en stress van zich af te schudden voordat zij bij 

een bewoner binnenstapt. Hierdoor voorkomt ze dat ze de gejaagdheid overdraagt aan de bewoner. Ook 

zeggen medewerkers van De Citadel dat zij zich meer bewust zijn geworden van het eigen handelen en 
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zich beter realiseren wat de effecten hiervan op bewoners kunnen zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot de 

mate waarin bewoners medewerkers durven te benaderen. Er werd voorheen bijvoorbeeld vaak 

‘gemopperd’ op de werkvloer, ook waar bewoners bij waren. Door VHNZ is men zich er bewuster van 

geworden dat het openlijk uiten van irritaties de sfeer negatief beïnvloedt en dat dit onder bewoners 

onrust kan veroorzaken. Volgens een medewerker leidde dit er soms toe dat bewoners terughoudend 

werden in de benadering van medewerkers en minder snel iets durfden te vragen. Om dit te voorkomen, 

wordt het bespreken van problemen of irritaties nu bewust bewaard tot een evaluatie- of overlegmoment.  

Wensen en behoeften - inbreng en aansluiting                                                                                                              

Door VHNZ kregen ook bewoners meer ruimte voor eigen inbreng en de mogelijkheid zich uit te spreken 

over behoeftes. Door de huiskamergesprekken en evaluatiemomenten krijgen bewoners meer ruimte om 

zich open te stellen. Er komt naar voren dat bewoners hierdoor beter in staat zijn om zich te uiten. 

Zorgmedewerkers krijgen hierdoor meer inzicht in wat er leeft en kunnen hier ook beter op inspelen. Ook 

op Maartenshof zijn de huiskamergesprekken waardevol gebleken. Zo vertelt een medewerker van 

Maartenshof bijvoorbeeld dat er naar aanleiding van een huiskamergesprek meer aandacht kwam voor de 

privacy van bewoners. Bewoners gaven aan dat zij het als een inbreuk op hun privacy beschouwden dat 

medewerkers tijdens het wassen zomaar binnen liepen. Medewerkers en bewoners dachten gezamenlijk 

na over hoe dit op te lossen. Nu wordt er bij verzorgingsmomenten een poppetje aan de deur gehangen 

dat betekent: “Ik ben hier bezig, stap niet zomaar naar binnen. Zorg op z’n minst dat je eventjes klopt.“ Het 

wordt door betrokkenen belangrijk gevonden dat dit in stand wordt gehouden.  Wel ontbreekt het nog wel 

eens aan tijd en initiatief om de bijeenkomsten te organiseren. Een medewerker geeft aan het jammer te 

vinden dat initiatieven langzaam wegzakken.  

Een huiskamermedewerker op St.Carolus geeft aan dat zij het belangrijk vindt om voor de bewoners iets te 

bedenken waar ze zich mee bezig kunnen houden. Op die manier kan ze eraan bijdragen dat bewoners een 

leuke dag of avond beleven. Ze probeert aansluiting te zoeken bij wat bewoners leuk vinden en welke 

behoeften zij hebben. Zelf houdt ze ervan om bezig te zijn met haar handen en met muziek. Ze vertelt dat 

ze zelf al wel nadacht over dingen die ze op dit vlak met bewoners kon doen, maar VHNZ heeft dit bij haar 

meer versterkt: “Dat heb ik toch wel grotendeels ook gekregen door ‘harnas en zomerjurk.” Ze vertelt dat 

ze vaak thuis vaak al dingen bedenkt die ze met de bewoners kan gaan doen. Ze haalt er veel voldoening 

uit als bewoners positief reageren op de activiteiten die ze bedenkt:  

“Het is ook leuk om te zien, als jij dus met een bepaalde activiteit komt of iets nieuws brengt op de 

groep, dat de bewoner het ook echt leuk vindt. Dus dat je die twinkeling in die ogen krijgt. En hoort 

‘het was een fijne avond of het was leuk’,  dat zijn ook dingen en dat stimuleert jou ook nog meer 

om nog verder te groeien en om nog meer dingen eigenlijk te bedenken en te doen.” 

Betrokkenheid en contact                                                                                                                                             

Een medewerker op St.Carolus geeft aan dat ze (mede door de kleinere teams) de bewoners nu veel beter 

leert kennen. Volgens haar weet je als team nu alles van de twaalf bewoners op de groep: “Je weet veel 

beter van de bewoner, goh, dat vindt ‘ ie wel fijn en dat vindt ‘ie niet prettig.” In de kleine teams worden 

de bewoners met elkaar besproken, zoals waar iemand vandaan komt, en of iemand kinderen heeft. 

Iedereen om de bewoner heen wordt gevraagd wat ze van deze bewoner weten. Deze informatie wordt 

vervolgens met elkaar gedeeld. Iedereen vult elkaar aan. Een medewerker zegt dat zij hierdoor meer 

betrokkenheid voelt:  

“Wat weet je van zo’n bewoner en wat zouden wij voor die bewoner nog meer kunnen betekenen?  

Daar zijn we nu dus nu ook echt mee bezig.”  
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Een teamleider haalt eveneens de verandering in betrokkenheid van medewerkers aan:  

“Medewerkers zijn zo betrokken…vanuit elke laag heel erg betrokken bij alles en om samen 

beslissingen te nemen.” 

Medewerkers van De Citadel geven aan dat door de interviews die bij aanvang van VHNZ met bewoners 

zijn gevoerd, er in sommige gevallen meer  diepte in die relatie is ontstaan. Op Maartenshof ervaren 

medewerkers dat er minder afstand is ontstaan tussen bewoners en medewerkers maar het ontstaan 

hiervan wordt met name toegeschreven aan de kleinschalige zorgsetting en niet aan VHNZ. 

Volgens een medewerker is sinds de overgang naar het kleinschalig wonen de wederzijdse betrokkenheid 

versterkt omdat men (in een kleine setting) makkelijker een band met elkaar opbouwt. Een medewerker 

ervaart dit soms ook als lastig: “De belangstelling voor jou als mens is groter.’(…)  “Soms vertel je meer dan 

je eigenlijk wilt.” Ze vindt het belangrijk hier in het kader van professionaliteit en privacy op te letten. Het 

is voortdurend afwegen: ‘wat vertel je wel en wat vertel je niet?’ 

Bejegening                                                                                                                                                                          

VHNZ heeft bijgedragen aan de bewustwording van houding en gedrag jegens bewoners. Door 

(gezamenlijke) reflectie op werkgedrag (video-interactie, intervisies) en workshops (zoals De Keerzijde) 

hebben medewerkers geleerd zich meer te verplaatsen in de bewoners en hebben zij handvatten gekregen 

om de relatie met bewoners te intensiveren. Zo geeft een woonzorgmanager op St.Carolus aan dat 

medewerkers zich nu meer bewust zijn van het belang om handelingen toe te lichten. Ook proberen de 

medewerkers de bewoners zoveel mogelijk in hun waarde te laten, bijvoorbeeld door te kijken naar de 

dingen die bewoners zelf nog kunnen en de dingen niet te snel af te pakken (ruimte geven om het zelf te 

doen):  

“Een stukje eigenwaarde, vind ik ook heel belangrijk, mensen niet betuttelen, wat ze zelf nog 

kunnen, zelf laten doen.”  

Medewerkers zijn zich bewuster geworden van het belang van het maken van contact en ook het  belang 

van goed luisteren naar bewoners is beter doorgedrongen. Daarnaast is er volgens de woonzorgmanager 

meer flexibiliteit ontstaan voor persoonlijke dagrituelen en wordt er meer rekening gehouden met 

individuele wensen en behoeften van bewoners. Het komt nu bijvoorbeeld niet meer voor dat een 

bewoner uit bed wordt gehaald omdat dat volgens het werkschema wenselijk is.  

In sommige gevallen is er ook meer begrip ontstaan tussen medewerkers en bewoners. Een medewerker 

van Maartenshof die in een workshop heeft ervaren hoe het is om rolstoelafhankelijk te zijn, geeft 

bijvoorbeeld aan dat ze met bewoners over deze ervaring heeft gesproken: “Dat je inderdaad een gesprek 

hebt van nou ja, ik kan me voorstellen  dat het heel moeilijk is en dat u wel eens gefrustreerd bent.” Ook 

geeft deze medewerker aan dat ze tot het inzicht is gekomen dat het belangrijk is om verwachtingen goed 

af te stemmen en duidelijk te zijn in het maken van afspraken. Zo  vertelt ze dat ze tegen bewoners altijd 

vaak zei ‘ik kom er zo aan’. Door de workshop tijdens VHNZ is zij zich bewuster geworden van het begrip 

tijd :  

“Ja, wat is ‘zo’? (…) Ja, komt er zo aan. Nou, dan zit je vijf minuten op de klok te kijken, van ja, wat 

is zo? Hè, ik heb nu dorst bij wijze van spreken. (…) Dat je je daar wat meer in verplaatst. Dat je nu 

sneller nadenkt, dat als ze bellen, dat je gewoon even bij wijze van spreken een tijdstip aangeeft, 

van ik kom nu binnen twee minuten, op die manier.” 

 

Verbinding met familie    

In de dialooggroep (op zowel De Citadel als St. Carolus) komt naar voren dat de relatie tussen familieleden 

en zorgmedewerkers gecompliceerd kan zijn. Familieleden brengen in dat er bij de plaatsing van een 

familielid in een verzorgingshuis vaak sprake is van een rouw- en acceptatieproces. Dit proces lijkt van 

invloed op de wijze waarop familieleden verbinding aan kunnen (en willen) gaan met zorgmedewerkers:  
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“Het is voor de zoon en dochter heel moeilijk om te accepteren dat moeder aftakelt en opgeborgen 

wordt. (…) En het is ja, toch ook een soort rouwproces en dat gaat met woede gepaard.  ….en dat 

maakt soms ook dat je, dat tegenover de verzorging dat je vaak zo’n ja, beetje haat-

liefdeverhouding hebt en dat je denkt dat je vader of moeder niet goed verzorgd wordt, terwijl dat 

wel het geval is.” 

Een teamleider geeft aan dat ze dit herkent :  

“Maar je ziet vaak wel dat soms familieleden wel eens boos kunnen overkomen en dan is het voor 

ons wel weer van waar komt nou die bozigheid vandaan, komt dat omdat ze in een 

acceptatieproces zitten of komt het nu omdat ze echt terecht boos zijn omdat er echt iets niet goed 

geregeld is?  Je probeert wel van allerlei hoeken te kijken en dan probeer je de familie ook wel te 

vragen van goh, zou het helpen als wij samen in gesprek zouden gaan met de specialist 

oudergeneeskunde om nog even de ziektebeelden door te nemen, of wat er allemaal speelt. Of 

soms is het al genoeg als de klantcoördinator gewoon even een gesprek met de familie heeft en de 

tijd neemt om even te luisteren.” 

Gedurende VHNZ is er op enkele instellingen gewerkt aan het intensiveren van de verbinding met familie. 

Op St. Carolus is bijvoorbeeld Familienet in gebruik genomen. Dit online platform biedt volgens de 

klantcoördinator veel meerwaarde in het contact met de familie van bewoners. Het biedt de mogelijkheid 

om elkaar efficiënter (bijvoorbeeld op tijden dat het uitkomt) te informeren, afspraken beter af te 

stemmen en ook leuke gebeurtenissen (sfeerberichten) met elkaar te delen. Volgens een klantcoördinator 

draagt familienet bij aan het verdiepen van de relatie met familie en versterkt het ook het vertrouwen 

over en weer. Ook zijn er op St. Carolus gedurende VHNZ familieavonden georganiseerd. In maandelijkse 

bijeenkomsten stonden behoeften en wensen van bewoners en familie centraal en ging men hierover met 

elkaar in gesprek. Tijdens de dialooggroep die plaatsvond op St.Carolus, brengt een familielid in het gevoel 

te hebben de organisatie sinds VHNZ transparanter is geworden. Er is volgens hem meer duidelijkheid over 

waar en bij wie hij voor welke zaken moet zijn. De rol van de klantcoördinator als eerste aanspreekpunt 

voor familie, is duidelijk vormgegeven. Tevens is de sfeer volgens hem mede door VHNZ vrijer geworden 

en durven medewerkers meer zichzelf te zijn.  

Een familielid dat deelneemt aan de dialooggroep op De Citadel is van mening dat er voor haar geen 

verandering merkbaar is in de situatie zoals die was vóór VHNZ en zoals die nu is. De contacten die zij zelf 

heeft met zorgmedewerkers en de wijze waarop zij de relatie van zorgmedewerkers met bewoners 

ervaart, zijn onveranderd. Hoewel er mogelijk in de relatie tussen medewerkers onderling en tussen 

medewerkers en leidinggevenden sprake is van een positieve ontwikkeling, lijkt volgens haar de omslag 

naar de bewoner en familie nog niet te zijn gemaakt.  Andere betrokkenen geven daarop aan dat de 

verandering in de richting van bewoners en familie mogelijk nog verder moet worden doorgezet.  
 

Op Maartenshof is gedurende VHNZ geen extra aandacht besteed aan de relatie met familieleden. Hoewel 

dit aanvankelijk wel was opgenomen in de plannen, zijn er later andere prioriteiten gesteld, mede doordat 

participatie van familie op Maartenshof door de kleinschalige setting al gebruikelijker was geworden. Er 

wordt bijvoorbeeld aangegeven dat het niet ongebruikelijk is als een mantelzorger of familielid op de 

woning helpt met wat kleine taken (koken, koffie schenken). Mede door deze interactie is het contact met 

familie/mantelzorgers al geïntensiveerd. Medewerkers geven aan het te waarderen als familie actief is op 

de woning en zeggen het belangrijk te vinden dat de familie van bewoners zich thuis voelt op de woning.  

Continuïteit 

De verandering in denk- en werkwijze sluit (nog) niet aan bij iedere medewerker; het maken van 

verbinding kost tijd. Een woonzorgmanager geeft aan dat nog niet elke verzorgende in staat is om 

belevingsgericht te werken: “Het is kennis hebben, belevingsgerichte zorg gewoon in de vingers hebben. 

Dat komt niet zomaar vanzelf, ook al heb je ervaring.” Ook op Maartenshof is dit zichtbaar. De ene 
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medewerker heeft meer moeite met verandering dan de ander, zoals een medewerker zelf zegt: “Je hebt 

natuurlijk altijd wel wat mensen bij die natuurlijk moeilijker met verandering om kunnen gaan. Maar je 

merkt nu wel verandering. Maar het heeft wel heel lang geduurd hoor.” 

Continuïteit is van belang voor het in stand houden en verder versterken van verbindingen. Een teamleider 

geeft aan dat medewerkers in de zorg zich vaak niet realiseren dat zij de belangrijkste schakel zijn in het 

dagelijks leven van een bewoner. Volgens haar is er daarom onder meer een leidinggevende nodig die hen 

hier continu van bewust maakt. Een andere werk- en denkwijze is niet iets wat door een project eenmalig 

kan worden aangeleerd, het is een doorlopend proces volgens een teamleider: “De kunst is om te blijven 

coachen als leidinggevende. Dit is een continu proces.”  
 

Er zijn ook medewerkers die naar aanleiding van de veranderingen de organisatie zijn uitgestroomd. Zo 

kwam een medewerkster van De Citadel mede door VHNZ tot beter inzicht in haar kwaliteiten en 

interesses, en veranderde daarop van baan. Ook op St. Carolus zijn er medewerkers weggegaan. Een 

teamleider zegt dat het van belang is om te kijken of  medewerkers wel mee willen veranderen en of zij 

nog wel geschikt zijn om in de nieuwe organisatie te werken. Als mensen niet mee willen veranderen, is 

het volgens de teamleider in sommige gevallen onvermijdelijk afscheid van elkaar te nemen: “Je moet het 

ook wel willen. Op het moment dat je dat niet wilt denk ik dat je op een gegeven moment niet meer past. 

En als je niet past en je niet kunt staan achter het gedachtegoed van een organisatie, of je nou 

leidinggevende bent of medewerker, dat je dan op een gegeven moment afscheid dient te nemen.” Ook 

een zorgcoördinator op De Taling vertelt dat dit aan de orde was: “Toen hebben er een paar mensen de 

keuze gemaakt van dit, deze manier van werken staat mij niet aan en die zijn vertrokken.” 

 

Samenhang tussen Vertrouwen, Ruimte en Verbinding                                                                                                      

 

De concepten vertrouwen, ruimte en verbinding, en de subdimensies van deze concepten, zijn in de 

voorgaande secties ten bate van de analyse afzonderlijk  van elkaar beschreven.  De drie concepten 

hangen in de praktijk echter onlosmakelijk met elkaar samen. Deze relaties berusten niet op een lineair 

causaal model maar er is sprake van een meerzijdig, synergetisch proces.  Onderstaand lichten we toe hoe 

de factoren met elkaar interacteren en elkaar kunnen versterken. 

 

Wanneer we werk- en zorgrelaties als uitgangspunt nemen, is vertrouwen aan te merken als een belangrijk 

vertrekpunt. Het begint bij het geven van vertrouwen aan een ander. Zowel in een relatie van asymmetrie 

(medewerker- bewoner; medewerker-manager) als in een meer symmetrische relatie (medewerkers 

onderling), vraagt het geven van vertrouwen een zekere kwetsbaarheid en het nemen van enig risico. Voor 

de vorming van vertrouwen is het daarom van belang om een veilige basis te creëren van waaruit 

betrokkenen zich kwetsbaar en open op durven stellen en vertrouwen durven geven. Vertrouwen 

ontwikkelt zich in een wederkerig proces en het geven van vertrouwen vraagt dan ook om uitwisseling. 

Voor deze uitwisseling is ruimte nodig. In eerste instantie betreft dit de ruimte (of veilige omgeving) om 

open te kunnen en durven zijn. Wanneer er in een relatie wederzijds openheid wordt ervaren, brengt dit 

inzicht in intenties en behoeften en dit versterkt het onderlinge vertrouwen. Wanneer wederzijds 

vertrouwen wordt ervaren, wordt ook meer ruimte ervaren om open te zijn. Ruimte en vertrouwen 

versterken elkaar zo wederzijds.  

 

In de verschillende typen relaties waar zorgmedewerkers mee te maken hebben, kan zowel de betekenis 

van vertrouwen en ruimte als de dynamiek tussen deze factoren, anders zijn. Onderstaand duiden we 

betekenis en wisselwerking in de relaties (die symmetrisch en verschillend asymmetrisch zijn): 

 

De relatie tussen medewerkers onderling 

In de relatie tussen medewerkers onderling gaat het onder meer om de ruimte die er is om elkaar aan te 

kunnen spreken, elkaar feedback te geven en het ervaren van ruimte om van elkaar te leren. Ruimte 
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voorziet op die manier in de onderlinge wisselwerking en draagt er aan bij dat wederzijds vertrouwen 

vorm kan krijgen en zich verder kan doorontwikkelen. Wederzijds vertrouwen tussen medewerkers kan tot 

uiting komen in een betere samenwerking. Het beter afstemmen van taken en (gezamenlijke) 

verantwoordelijkheden creëert vervolgens ruimte in het zorg- en werkproces.   

 

 

De relatie tussen medewerkers en managers 

In de relatie tussen medewerkers en managers gaat het om het ervaren van ruimte om zelf richting te 

geven aan het werk (autonomie), om vanuit persoonlijke drijfveren initiatieven te kunnen nemen 

(authenticiteit), te kunnen exploreren en persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Dit vraagt dat de 

manager de medeweker het vertrouwen geeft om die ruimte te nemen en ook faciliteert in het creëren 

van deze ruimte. De ervaren ruimte om invloed uit te oefenen en initiatief en verantwoordelijkheid te 

nemen in het werk, kan zowel het zelfvertrouwen van de medewerker, als het vertrouwen in de manager 

vergroten. Ervaren ondersteuning en coaching door de manager faciliteert dit proces. Wanneer een 

medewerker laat zien in staat te zijn met ruimte en verantwoordelijkheden om te gaan, versterkt dit 

eveneens het vertrouwen dat de manager in de medewerker heeft. Het proces van wederkerigheid kan 

hierdoor worden versterkt. 

 

De relatie tussen medewerkers en bewoners 

In de relatie tussen medewerkers en bewoners kent de wederkerigheid van vertrouwen een andersoortige 

dynamiek. Hier vraagt de kwetsbare (afhankelijke) positie van de bewoner in eerste instantie om het 

vertrouwen in medewerkers. Een vast en stabiel team medewerkers lijkt van belang voor het ervaren van 

veiligheid  en het opbouwen van een vertrouwensband. Continuïteit in contact, handelingsbekwaamheid, 

aandacht, luisteren en gehoor geven aan wensen en behoeften van bewoners, dragen bij aan de ervaren 

betrouwbaarheid van medewerkers. Het vertrouwen dat bewoners in medewerkers hebben, wordt 

bevestigd door het uiten van waardering en erkenning. Met name de behoefte van de zorgvrager aan 

contact en persoonlijke aandacht, vraagt in deze relatie om ruimte. Wanneer deze ruimte er is, versterkt 

dit de vertrouwensband. 

 

Ruimte en vertrouwen vormen belangrijke basisdimensies voor verbindingen in werk- en zorgrelaties. 

Wanneer er sprake is van wederzijds vertrouwen, durven betrokkenen zich open en kwetsbaar op te 

stellen en leren betrokkenen elkaar beter kennen. Hierdoor ontstaat meer ruimte om het werk en de 

zorgrelatie zelf - als individu of als team - invulling te geven. Als er ruimte is voor persoonlijke drijfveren en 

emoties, schept dit mogelijkheden om vanuit de eigen authenticiteit te werken en te zorgen. Wanneer 

deze authenticiteit erkenning en waardering krijgt, kan de relatie zich intensiveren en verdiepen en wordt 

deze door betrokkenen als meer waardevol ervaren. Bij het wederzijds ervaren van een respectvolle en 

betekenisvolle relatie, is dit positief van invloed op het welzijn. De relatie zelf functioneert als de veilige 

omgeving waarin betrokken partijen kwetsbaar kunnen zijn, open durven zijn en zichzelf kunnen zijn.  
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

We begonnen onze inleiding met de waarschuwing vanuit de Raad voor Zorg (2012) dat de intramurale 

ouderenzorg dreigt te verschralen, en dat ingrijpende maatregelen nodig zijn om de toenemende vraag 

naar zorg te accommoderen. ‘Van Harnas naar Zomerjurk’ (VHNZ) wil een antwoord zijn op de uitdagingen 

waarvoor de ouderenzorg staat door zowel de kwaliteit van arbeid als de kwaliteit van zorg te verbinden. 

Uitgangspunt is dat zorg voor de medewerkers zich uiteindelijk terugbetaalt in betere zorg voor bewoners. 

In dit hoofdstuk beantwoorden we de onderzoeksvragen, trekken we conclusies en doen we 

aanbevelingen. In onderstaande box zijn de vraagstellingen opgenomen die ten grondslag lagen aan het 

onderzoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementatieproces en ervaringen op de vier locaties 

 

VHNZ is niet als een blauwdruk gepresenteerd, en de invoering van het gedachtegoed werd afgestemd op 

de specifieke kenmerken en behoeften van iedere locatie. In antwoord op vraag 1 en 2 presenteren we de 

implementatie en ervaren transitie op hoofdlijnen per locatie. 

 

 

Maartenshof 

Kenmerkend voor Maartenshof is de kleinschalige zorgsetting. De etage waar VHNZ plaatsvond, telt  vier 

woningen met elk acht bewoners en is onderdeel van de afdeling somatiek. De overgang van grootschalige 

naar kleinschalige zorg in 2009 veranderde de leefsituatie van bewoners en was van grote invloed op het 

takenpakket van medewerkers. VHNZ werd onder meer ingezet om het werken en wonen in een 

kleinschalige zorgsetting beter vorm te geven.  

 

Op het moment dat VHNZ van start ging, was er sprake van een minimale samenwerking tussen de 

medewerkers van de vier woningen. Het op gang brengen van deze samenwerking was een belangrijke 

doelstelling van VHNZ, en betrokkenen signaleren verbeteringen in de samenwerking. Waar medewerkers 

zich voorheen alleen verantwoordelijk voelden voor de verzorging van bewoners op de eigen woning, 

wordt nu vaker bijgesprongen op andere woningen om collega’s te helpen. Door de invoering van 

structurele werkoverleggen hebben medewerkers onderling meer contact en wordt er meer informatie 

Vraagstelling 

 

In welke mate en op welke manier draagt de Zomerjurk aanpak bij aan de gewenste transitie in de langdurende zorg en 

welke randvoorwaarden zijn nodig voor succesvolle implementatie?  

 

Subvragen 

 

1. In welke instellingen is de Zomerjurk aanpak geïmplementeerd? Wat zijn de kenmerken van die locatie? 

2. Hoe is de transitie zoals beoogd in de Zomerjurk aanpak op die locaties vormgegeven en hoe manifesteert de 

Zomerjurk aanpak zich op de locaties? 

3. Hoe typeren de betrokkenen de cultuur en welke eventuele transities zien ze? Zet de verandering door, verbreedt die 

zich? Waarom heeft het project ‘Van Harnas naar Zomerjurk’ de cultuur veranderd? Hoe komen deze resultaten tot 

uitdrukking (in het dagelijks handelen)? 

4. Wat zijn de werkzame bestanddelen van de Zomerjurk aanpak die op de verschillende locaties herkenbaar zijn?  

5. Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren voor de implementatie van de Zomerjurk aanpak? Welke 

randvoorwaarden spelen er? 

6. Hoe worden ontwikkelingen met betrekking tot arbeidsproductiviteit en zorgzwaarte, arbeidstevredenheid, kwaliteit 

van zorg en cliënttevredenheid gedurende de looptijd van het ‘Van Harnas naar Zomerjurk’-project begrepen door de 

betrokkenen?   
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met elkaar gedeeld. Het is hierdoor makkelijker om werkzaamheden van elkaar over nemen en het wordt 

ook beter zichtbaar waar hulp nodig is.     

Uit de kwantitatieve gegevens blijkt een relatief laag verzuim, een relatief hoge arbeidstevredenheid, en 

een laag verloop in 2012. Mogelijk hangt dit samen met verbetering van de werkomstandigheden. Niet 

alleen de samenwerking, ook de werksfeer op de afdeling is volgens betrokkenen verbeterd.  

Medewerkers hebben elkaar door teamdagen en de diverse werkvormen beter leren kennen, waardoor er 

meer wederzijds begrip en respect is ontstaan en de teams hechter zijn geworden. Er wordt meer 

openheid ervaren en het is gebruikelijker geworden om elkaar aan te spreken en feedback te geven. Het 

geven van feedback heeft wel onderhoud nodig. Wanneer hier geen nadrukkelijke aandacht voor is, neemt 

het initiatief hiertoe af.  

 

Het afdelingshoofd heeft door VHNZ de omslag gemaakt van een sturende naar een faciliterende 

leiderschapsstijl. Hij ervaart hierdoor dat hij medewerkers anders benadert, meer uitgaat van de 

capaciteiten van mensen, medewerkers mee laat denken en mede-eigenaar maakt van problemen. Hij 

zegt te merken dat medewerkers zich hierdoor serieus genomen voelen en meer zelfvertrouwen krijgen. 

Het oplossend vermogen van medewerkers neemt toe en er worden meer initiatieven genomen.  

 

De meting van de cliënttevredenheid laat een relatief goede score zien. Het is moeilijk te beoordelen of  

bewoners veranderingen ervaren en tevredener zijn geworden door alleen VHNZ. Kleinschaligheid heeft 

hier mogelijk ook een bijdrage aan geleverd. Aanvankelijk was het de bedoeling om VHNZ breder te 

implementeren binnen de Zorggroep, maar vanwege onduidelijkheid over (harde) effecten van het 

project, werd VHNZ niet (actief) doorontwikkeld. Wel zijn er binnen de organisatie betrokkenen die zich 

hiervoor (in de toekomst) in willen zetten.  

 

 

De Taling  

Op De Taling was vóór aanvang van VHNZ sprake van een negatieve en niet constructieve (werk) sfeer. Er 

waren problemen tussen medewerkers, de samenwerking verliep slecht en ook bewoners waren 

ontevreden. Intervisiebijeenkomsten hebben bijgedragen aan het bespreekbaar maken van problemen en 

daarmee het creëren van een basis van waaruit medewerkers met elkaar aan verbetering konden werken. 

Volgens diverse betrokkenen is de rol van de externe coach hierin van groot belang geweest. Zij vervulde 

een spilfunctie en wist veel partijen bij het project te betrekken. Ze wist een meer open houding te 

bewerkstelligen en droeg bij aan het versterken van de positie van de zorgcoördinator. 

 

Gedurende VHNZ heeft persoonlijke coaching bijgedragen aan bewustwording en persoonlijke 

ontwikkeling en een recente meting (2012) laat zien dat een ruime meerderheid van de medewerkers zich 

nu ondersteund voelt in de eigen ontwikkeling. De werksfeer is volgens betrokkenen merkbaar verbeterd. 

Er is meer openheid ontstaan en het geven van feedback is gebruikelijker geworden. Er is meer wederzijds 

begrip ontstaan en hierdoor zijn medewerkers zich flexibeler naar elkaar op gaan stellen.  

 

VHNZ heeft verandering in werkprocedures gebracht. Er zijn dagelijkse werkoverleggen ingevoerd en aan 

het einde van elke dienst wordt met elkaar geëvalueerd. Team A (verzorging) en team B (verpleging) zijn 

(mede hierdoor) dichter bij elkaar komen te staan: waar eerst afzonderlijk van elkaar werd gewerkt, is er 

nu meer sprake van samenwerking. Er zijn ook enkele specifieke diensten ingevoerd om de belasting op 

medewerkers te verminderen en de kwaliteit van dienstverlening te verhogen waaronder de pieper- en de 

medicijndienst.  

 

Uit kwantitatieve gegevens blijkt de personeelsbezetting door verzuim en verloop een structureel punt van 

aandacht. De continuïteit in de bezetting lijkt een terugkerend probleem te zijn. In de casebeschrijving 

komt naar voren dat VHNZ ten tijde van het project voor personeelsverloop heeft gezorgd en ook na 

afloop van VHNZ was het verloop nog hoog. Betrokkenen verwijzen naar het zich niet kunnen committeren 

aan VHNZ. Een andere mogelijke verklaring die door betrokkenen wordt gegeven, is dat medewerkers 



100. 

 

door VHNZ beter weten wat ze willen (en wat niet) en daardoor soms de keuze hebben gemaakt om weg 

te gaan. Ook geven medewerkers aan dat het werk fysiek zwaar is en de werkdruk (nog steeds) hoog, en 

dat er (mede hierdoor) veel medewerkers zijn met klachten. Ook het opleidingsniveau van het personeel is 

een aandachtspunt. Er worden veel uitzendkrachten ingezet en de druk op leerlingen is hoog.  

 

Uit de CQ-meting van 2010 blijkt dat bewoners ervaren dat medewerkers weinig tijd voor hen hebben.  

Ook medewerkers ervaren dat zij vaak te weinig tijd hebben om aandacht aan bewoners te schenken, 

VHNZ heeft hier volgens hen geen verandering in gebracht.  

 

Geconcludeerd kan worden dat VHNZ op De Taling verschillende processen op gang heeft gebracht; het 

project is van invloed geweest op het verbeteren van de sfeer en samenwerking en heeft bijgedragen aan 

enkele praktische verbeteringen in werkprocessen.                                        

 

De Citadel 

Nadat op De Taling ervaring was opgedaan met VHNZ, ging het project ook op De Citadel van start.  

Kenmerkend voor situatie op De Citadel, was de slechte relatie die medewerkers met de toenmalige 

manager hadden. De externe coach die op De Citadel het proces begeleidde, heeft voor medewerkers een 

belangrijke rol gespeeld. Zij zorgde ervoor dat medewerkers zich gehoord en serieus genomen voelden en 

mede hierdoor ervoeren medewerkers meer erkenning voor hun inzet. Door de coach werden problemen 

met de toenmalige manager bespreekbaar gemaakt, wat (mede) van invloed is geweest op het vertrek van 

de manager. Medewerkers hadden de wens om als team meer zelf richting te kunnen geven aan de 

zorgpraktijk. Er werd gehoor gegeven aan deze wens; het team kreeg (onder een nieuwe manager) de 

ruimte en het vertrouwen om zelfsturend te zijn.  

 

Samen met de coach werkten medewerkers aan het reflecteren op (werk)situaties en het verhogen van 

wederzijds begrip. Medewerkers werden hierdoor gestimuleerd van elkaar te leren en om te gaan met het 

geven en ontvangen van feedback. Het onderlinge vertrouwen kon hierdoor groeien.  VHNZ heeft 

structurele verandering in werkprocedures gebracht; er zijn nu dagelijks evaluatiemomenten waarop 

gezamenlijk gereflecteerd wordt op situaties in de werk- en zorgpraktijk.  

 

Diverse betrokkenen geven aan dat de sfeer op de afdeling positiever is: het team is hechter geworden en 

medewerkers stellen zich hulpvaardiger naar elkaar op. Het belang van positieve waardering, waar tijdens 

VHNZ aandacht voor was, wordt door medewerkers onderstreept. Hierdoor groeide het zelfvertrouwen en 

het vertrouwen in elkaar. Het is gebruikelijker geworden elkaar onderling positieve feedback te geven 

maar positieve feedback van hogerhand wordt door medewerkers nog wel eens gemist.  

 

Tijdens VHNZ werden bewoners betrokken bij het ontwikkelen van de huiskamersferen (er zijn drie 

huiskamers ingericht met elk een eigen sfeer), en werden huiskamergesprekken geïnitieerd. Ook leerden 

medewerkers bewoners beter kennen door interviews met hen te houden. Er wordt door medewerkers 

verdieping ervaren in onderlinge relaties met bewoners. Medewerkers geven aan dat zij zich bewuster zijn 

geworden van het perspectief en de leefomgeving van bewoners. Werkgerelateerde irritaties of 

problemen worden nu bijvoorbeeld besproken tijdens evaluatiemomenten en niet meer op de werkvloer 

zoals dat eerder wel voorkwam.  

 

In 2010 was het verloop van medewerkers op De Citadel nog hoog. Ook hier is het denkbaar dat VHNZ in 

eerste instantie van invloed is geweest op vertrek van medewerkers. Mogelijk, evenals op De Taling, 

doordat medewerkers zich niet konden committeren aan het gedachtegoed van VHNZ of de keuze 

maakten elders te gaan werken door ontwikkeld inzicht in capaciteiten en ambities. Wel is in de laatste 

kwartalen van 2012 een daling van het verloop te zien (naar 0%). Dit duidt er mogelijk op dat 

medewerkers zich meer zijn gaan committeren aan de organisatie (dan wel afdeling of team). Dit sluit aan 

bij de kwalitatieve bevindingen, namelijk dat medewerkers ervaren dat zij als team hechter zijn geworden 
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en zich loyaler naar elkaar opstellen. Medewerkers ervaren dat ook de buitenwereld het team ziet als 

hecht en stabiel.  

 

Vergeleken met hoe de situatie vóór VHNZ was, is er volgens betrokkenen veel veranderd op De Citadel. 

Hoewel verschillende activiteiten (en verbeterprojecten) inmiddels in elkaar overlopen, heeft VHNZ een 

belangrijke bijdrage geleverd aan verandering. Betrokkenen kijken over het algemeen positief terug op de 

periode waarin VHNZ liep, en zijn zij positief over de veranderingen die het hen bracht.   

 

St. Carolus 

Vóór aanvang van VHNZ was er op St. Carolus behoefte aan verandering. Mede door de vele 

managementwisselingen ontbrak het aan vertrouwen in de organisatie en de onderlinge samenwerking 

tussen medewerkers verliep slecht. Er was sprake van een negatieve sfeer van roddel en groepjesvorming 

(wij-zij mentaliteit). Daarbij werd mede door de zeer taakgerichte werkwijze een hoge werkdruk ervaren, 

en paste deze  werkwijze niet bij het bieden van meer vraaggerichte zorg. Het doel van VHNZ was om 

beter aan te sluiten op wensen en behoeften van bewoners en om medewerkers zelfbewuster en 

verantwoordelijker te maken. Veel medewerkers stonden aanvankelijk sceptisch tegenover VHNZ. Zij 

zagen het project als iets wat ze er naast de dagelijkse werkzaamheden bij moesten doen terwijl al een 

hoge werkdruk werd ervaren.  

 

Terugkijkend op het project, geven betrokkenen aan dat VHNZ de bewustwording op gang heeft gebracht 

en dat hierdoor een andere denk- en werkhouding werd gestimuleerd. Medewerkers kregen ruimte om 

kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Met name de video-interactie coaching hebben medewerkers 

als zeer leerzaam ervaren. Het reflecteren op het eigen handelen en dat van anderen bood inzicht in het 

werkgedrag en bracht ook de discussie hierover met elkaar op gang. Hierdoor ontstond meer wederzijds 

begrip. 

 

De teamleider ontwikkelde zich gedurende VHNZ in het meer faciliteren en coachen van medewerkers. Zij 

leerde medewerkers meer de ruimte te geven voor eigen initiatief en het nemen van meer 

verantwoordelijkheid. Dit was voor zowel medewerkers als de teamleider een grote verandering. Ook zijn 

op St. Carolus werkprocessen geoptimaliseerd. Er zijn dagelijkse overlegmomenten ingevoerd waardoor 

meer informatie met elkaar wordt gedeeld. Diverse betrokkenen geven aan dat mede hierdoor de 

onderlinge samenwerking op de afdeling is verbeterd. De overgang naar kleinere teams heeft hier (los van 

VHNZ) ook een grote bijdrage aan geleverd. Volgens medewerkers is er hierdoor meer structuur en 

overzicht ontstaan. Uit de gesprekken komt naar voren dat de werksfeer is verbeterd. Er is meer eenheid 

in het team en er wordt meer positieve energie en vertrouwen ervaren; van de negativiteit die er vroeger 

heerste is geen sprake meer.  

 

Volgens diverse betrokkenen zijn de veranderingen op de afdeling ook positief van invloed op de 

bewoners. Door onder meer een positievere sfeer en een betere samenwerking, zouden bewoners meer 

rust en veiligheid ervaren. Ook wordt ingebracht dat bewoners nu met meer aandacht worden benaderd 

en dat er meer wordt stilgestaan bij (individuele) wensen en behoeften. Gezien de psychogeriatrische 

problematiek van bewoners, is het niet mogelijk om bij hen na te gaan of zij veranderingen ervaren door 

VHNZ. Er is op St.Carolus (mede gezien de problematiek van bewoners) bewust voor gekozen ook familie 

bij VHNZ te betrekken. Zo zijn er familieavonden georganiseerd en is er in een project geëxperimenteerd 

met een online platform (familienet) om de communicatie met familie te verbeteren. Enkele familieleden 

geven aan sinds VHNZ te ervaren dat de organisatie transparanter is geworden.   

 

Veranderingen die (mede door) VHNZ in gang zijn gezet, laten zich niet lineair vertalen in 'betere' cijfers 

zoals een betere kwaliteit van zorg of een lager verloop en verzuim. Uit de kwantitatieve registraties blijkt 

het verloop aan het begin van VHNZ juist te stijgen. Deze stijging kan mogelijk voortkomen uit 

veranderingen die niet direct als nuttig of gewenst worden beoordeeld door medewerkers, en/ of doordat 

bestaande capaciteiten van medewerkers niet voldoende aansluiten op de eisen die door het project aan 
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ze worden gesteld. Op St. Carolus wordt bij het aannemen van nieuwe medewerkers nu op een andere 

manier gekeken of iemand wel in de organisatie past. Ook is de keuze gemaakt vaker medewerkers in te 

zetten met een hoger opleidingsniveau, waardoor verzorgenden meer in staat worden gesteld om de 

verantwoordelijkheid en het eigen initiatief te nemen dat het gedachtegoed van VHNZ vraagt. Dit is een 

van de manieren waarop de organisatie probeert veranderingen die in gang zijn gezet vast te houden en 

door te ontwikkelen.  

 

 

Culturele verandering? 

 

VHNZ wil een dialoog op gang brengen over de dominante wijze waarop de zorg voor ouderen is 

georganiseerd, en andere stemmen en verhalen over (de organisatie) van zorg. Het dominante verhaal in 

de ouderenzorg is mede in reactie op incidenten in de media (pyjamadagen, pesten, etc.) en kritische 

geluiden vanuit de politiek en samenleving ontstaan. De kritiek op de bekritiseerde kwaliteit van zorg 

dwong de sector ertoe om een kwaliteitsbeleid te ontwikkelen en zich te verantwoorden over de kwaliteit 

van zorg aan interne en externe toezichthouders. De brancheorganisatie Actiz ontwikkelde het 

kwaliteitskader ‘Verantwoorde zorg.’ Inspectie, zorgkantoren, het Ministerie van VWS en 

ouderenorganisaties hanteren dit kader ter toetsing van de kwaliteit van zorg.  

 

Dit betekende onder meer dat instellingen werden verplicht om regelmatig allerlei gegevens te registreren 

en te overhandigen aan derden. De verplichte registratie heeft onder andere betrekking op medische 

informatie over doorliggen, voedingstoestand, gewicht, gebruik van versuffende middelen, enzovoorts. 

Deze gegevens moeten worden verzameld door medewerkers van instellingen. Aanvullend worden 

gegevens verzameld over verzuim, verloop, arbeidsproductiviteit, medewerkertevredenheid, en 

cliëntsatisfactie via de CQ -index. Een nieuw in het leven geroepen overheidsorgaan verzamelt en 

vergelijkt de gegevens centraal ten behoeve van meer transparantie en consumenteninformatie in de 

vorm van ranglijsten.  

 

Eerder is uit onderzoek in opdracht van koepelorganisatie Actiz gebleken dat de verzamelde gegevens bij 

de instellingen en vergelijkingen niet valide en betrouwbaar zijn. Het gegeven dat gegevens onnauwkeurig 

zijn, heeft geleid tot discussie over de mogelijkheden voor onderlinge vergelijking en kwaliteitstoetsing. 

Keuze-informatie voor consumenten is een centraal element van de gezondheidszorg als marktsysteem. 

De gedachte is dat iedere oudere zich als consument zal gedragen door informatie te vergelijken en op 

grond daarvan keuzes te maken. Indien informatie ontbreekt, is er doorgaans een roep om meer controle 

en toezicht. Dit zal betekenen dat er nog meer druk op de sector komt om de noodzakelijke geachte 

informatie aan te leveren, eventueel met sancties en aanvullende vormen van toezicht. Dit bovenop de 

reeds ingezette intensivering van de Inspectie en certificering die de zorgverzekeraar eist van instellingen.  

 

Het moge duidelijk zijn dat deze ‘meten is weten’ systematiek, en de kernwaarden die daarin centraal 

staan, uiteindelijk ook zijn weerslag hebben op de cultuur in de ouderenzorg. Betrokkenen in het 

onderzoek bevestigen deze waarneming. Er wordt continue gelet op efficiency en op het zo zuinig mogelijk 

inroosteren van personeel.  Niet vertrouwen maar wantrouwen is het uitgangspunt geworden in deze 

cultuur van controle en beheersing. Dit onderlinge wantrouwen zagen we terug in alle instellingen bij 

aanvang van het project. Onderdeel van deze cultuur is dat medewerkers zich zo weinig mogelijk met 

elkaar bemoeien en elkaar niet aanspreken of feedback geven. Er is een cultuur van het werk afkrijgen en 

niet van reflectie en stilstaan bij het eigen handelen en het effect daarvan op de bewoners. 

 

De vraag ligt voor of VHNZ in deze cultuur een verandering teweeg heeft gebracht. Betrokkenen 

benoemen dit natuurlijk niet als zodanig, maar uit de bevindingen komt duidelijk naar voren dat de sfeer 

en samenwerking op alle deelnemende locaties sterk is verbeterd. Er wordt meer gedacht vanuit het 

collectief, en collectieve verantwoordelijkheid voor de bewoners. Medewerkers helpen elkaar, zorgen voor 
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elkaar en ervaren meer onderlinge samenhang en hechtheid. Er is meer openheid, en meer vertrouwen. 

De kwaliteit van de onderlinge relaties is meer centraal komen te staan. 

 

De ervaren veranderingen hebben te maken met een vergroot vertrouwen, ruimte voor initiatief en 

authenticiteit en het herstel en verhoging van de kwaliteit van de verbindingen. Dit geldt voor alle relaties: 

tussen bewoners en medewerkers, tussen medewerkers onderling, tussen medewerkers en 

leidinggevenden. Er heeft zich op deze wijze een ‘counter story’ kunnen ontwikkelen met nieuwe 

kernwaarden, die de dominante cultuur in de ouderenzorg op zijn minst kritisch bevraagt. In onderstaande 

tabel hebben we getracht de kernwaarden uit de dominante cultuur en de counter story te articuleren. 

 

Centraal in VHNZ en ook in de praktische toe-eigening daarvan op de vier locaties is dat gedacht wordt 

vanuit het collectief. Kernwaarde is het samen zorg dragen. Een medewerker is niet primair zelf 

verantwoordelijk, maar deelt de verantwoordelijkheid met collega’s. Medewerkers ervaren niet alleen een 

verantwoordelijkheid voor bewoners en familie, maar ook voor elkaar. In de zorgethiek wordt de zorg voor 

medewerkers aangeduid als ‘mature care’ (Pettersen & Hem, 2011). De collectivistische benadering 

veronderstelt dat mensen wederzijds van elkaar afhankelijkheid zijn (interdependentie). De 

collectivistische benadering staat in contrast met de individualistische oriëntatie, welke ervan uitgaat dat 

mensen onafhankelijk willen en kunnen zijn, met bijbehorende waarden zoals soevereiniteit, keuzevrijheid 

en autonomie als zelfbeschikking.  

 

Centraal in VHNZ en de praktische toe-eigening ervan staan ook de mensgerichtheid versus de 

taakgerichtheid. Mensgericht betekent een oriëntatie op de persoonlijke levensgeschiedenis en 

kernwaarden van iedere mens. Dit drukt zich uit in zowel de zorg voor bewoners, maar ook in de 

persoonlijke coaching en talentontwikkeling van medewerkers. Achterliggende notie is die van 

authenticiteit. Goede zorg is zorg die is afgestemd op deze unieke, persoonlijke waarden. Deze waarden 

zijn niet altijd kenbaar voor de mens zelf. De mens heeft anderen nodig om te verkennen en te ontdekken 

welke waarden centraal staan in diens leven en identiteit. Interpretatie en deliberatie zijn nodig om de 

menselijke kernwaarden te identificeren. In de mensgerichte benadering is het ontwikkelen en ontplooien 

van de kernwaarden uiteindelijk het doel van zorg, ook wel ‘human flourishing.’ Dit staat naast een 

taakgericht en ‘one fits all’ benadering die erop gericht is te standaardiseren.  

 

Verder zien we in VHNZ een ethisch bewustzijn terugkeren door een accent op reflectie, dat wil zeggen het 

nagaan hoe het eigen handelen doorwerkt in de zorgrelatie (niet strikt bewoners) en het welzijn van de 

ander. We herkennen hierin de notie van normatieve professionaliteit (Kunneman). Goede zorg is niet 

alleen het volbrengen van taken op technisch verantwoorde wijze (technische professionaliteit), maar 

heeft ook betrekking op de vraag of we de goede dingen doen (versus de dingen goed doen).   

  

Ten slotte kunnen we VHNZ mogelijk vergelijken met wat Kunneman (2006) de kampvuurtjes noemt 

(versus de lantaarnpalen). In de dominante cultuur ligt het accent op controle en beheersing door meet- 

en regelsystemen en protocollen. Deze werken als lantaarnpalen: er wordt ingezoomd op een beperkt 

aantal, goed te operationaliseren en te meten indicatoren. Echter, deze strakke lichtbundel mag dan wel 

een klein straatdeel goed belichten, de rest blijft gehuld in het donker als het gaat om kwaliteit. De 

kampvuren daarentegen geven een wat zachter licht, en ook nog eens warmte, en laten een veel groter 

deel van de omgeving zien (van wat kwaliteit kan zijn, en daarmee te maken heeft). 
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Paradigmashift  

Het dominante verhaal    Counter story 

Individualistisch                                             

Zelfredzaam, zelfmanagement  

 Collectivistisch                                                              

Samen zorg dragen  

Controle en instructie                                             

Vanuit wantrouwen                                                 

Regels, protocollen 

 Ruimte en autonomie                                                   

Vanuit vertrouwen                                                 

Gedeelde verantwoordelijkheid       

Medezeggenschap, regie, ruimte 

Vanuit idee keuze(vrijheid)   Zorg als fundament                                                          

Vanuit erkenning kwetsbaarheid 

Soevereiniteit                                                   

Onafhankelijkheid van anderen 

 Interdependentie                                                        

Wederkerige afhankelijkheid 

Taakgericht                                                                

Rationeel, cognitief 

 Mensgericht                                                           

Emotionaliteit, intuïtie 

Efficiëntie                                                       

Uniformiteit 

 Creativiteit                                                           

Authenticiteit 

Zorg als consumentenmodel                        

Zorgproducten 

 Zorg als interpretatief/deliberatief model                       

Welzijn 

Technisch - Instrumenteel                           

Doen we de dingen goed? 

Lantaarnpaal 

 Kritisch - Reflexief                                               

‘Normatieve’ professionaliteit: doen we de 

goede dingen? 

Kampvuur 

 

 

Werkzame bestanddelen van Van Harnas naar Zomerjurk 

 

De bevindingen uit Deel 1 geven inzicht in de werkzame bestanddelen van VHNZ. Deze worden 

puntsgewijs besproken. 

 

Transformatie van leiderschapsstijl 

Een positieve benadering, inspireren, coachen en motiveren lijken belangrijke aspecten binnen deze vorm 

van leiderschap. Door deze leiderschapsstijl worden medewerkers (blijvend) gestimuleerd anders te 

werken en te denken. In bepaalde situaties en bij sommige medewerkers is sturing nog wel nodig. Ook dit 

wordt als onderdeel gezien van faciliterend leiderschap. Het is van belang leidinggevenden te trainen in 

hoe zij het beste invulling kunnen geven aan hun leiderschapsrol en hoe zij medewerkers op een goede 

manier kunnen faciliteren en coachen. 
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Talentontwikkeling   

Aandacht voor individuele kwaliteiten en de mogelijkheid om talenten in te zetten en verder te 

ontwikkelen, draagt bij aan het versterken van zelfvertrouwen. De ruimte geven om te leren en te groeien 

(zowel persoonlijk als professioneel) maakt dat medewerkers zich als professional kunnen versterken. 

VHNZ heeft op verschillende manieren bijgedragen aan het inzichtelijk maken van talenten en de 

ontwikkeling ervan.  

 

Reflectie en feedback  

Reflectie helpt bij het verkrijgen van inzicht in werkgedrag. Stilstaan bij het eigen handelen en dat van 

anderen, en hier ook met elkaar op reflecteren, brengt de bewustwording op gang. Gezamenlijke reflectie 

biedt de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan, van elkaar te leren en best practices aan elkaar 

over te dragen. Reflectie is niet alleen nodig om inzicht en bewustwording te verkrijgen, maar is vooral 

nodig om tot kwalitatieve procesverbetering te kunnen komen. 

 

Ontvankelijkheid voor feedback is van belang voor het normaliseren van aanspreekgedrag in de dagelijkse 

zorgpraktijk. Gedurende VHNZ was er aandacht voor het geven en ontvangen van feedback en werd er op 

diverse wijzen met elkaar gereflecteerd op werksituaties, houding en gedrag (onder andere  door 

intervisie, evaluatiemomenten, video-interactiecoaching, feedbacktraining).  

 

Coaching en teambuilding 

Persoonlijke coaching draagt eraan bij dat betrokkenen zich gehoord en serieus genomen voelen.  

Het geven van individuele aandacht biedt de ruimte om (in vertrouwen) persoonlijke en professionele 

knelpunten bespreekbaar te maken en maakt het mogelijk om op persoonlijke kwaliteiten (en leerpunten) 

te reflecteren. ‘Coaching on the job’ maakt het effect van handelen en gedrag direct inzichtelijk. Dit maakt 

leren praktisch en laagdrempelig.  

  

Teambuilding is op de instellingen op verschillende manieren (impliciet dan wel expliciet) aan de orde 

geweest (onder andere team-inspiratiedagen, workshops en gezamenlijke werkvormen). Teambuilding is 

onder meer van invloed op het onderlinge saamhorigheidsgevoel, het beter en op een andere manier 

leren kennen van elkaar (zowel persoonlijk als professioneel) en het ontstaan van meer wederzijds begrip.  

Daarnaast bevordert het kennis en inzicht in kwaliteiten en verbeterpunten en kan het bijdragen aan 

overeenstemming over rollen en de richting van het team.  

 

Communicatie/informatiedeling 

Op alle instellingen zijn overlegmomenten opnieuw ingericht en een vast onderdeel geworden van de 

dagelijkse werkprocedures. Door overlegmomenten hebben medewerkers structureel contact met elkaar, 

waardoor uitwisseling plaats kan vinden. Uitwisseling van werkinhoudelijke informatie maakt het 

makkelijker om werk van elkaar over te nemen en maakt het ook inzichtelijk waar hulp of ondersteuning 

uitkomst kan bieden. Het met elkaar delen van situaties en voorvallen op de werkvloer, zorgt er ook voor 

dat medewerkers meer sociale steun bij elkaar kunnen vinden (dit kan bijvoorbeeld bijdragen aan 

verlichting van de soms emotionele belasting van het werk). 

 

Appreciative benadering 

Een positieve benadering waarbij de nadruk wordt gelegd op wat gaat er goed en wat er wel kan (in plaats 

van wat kan er niet en wat gaat er fout) zorgt voor positieve energie. Wanneer waardering wordt 

uitgesproken naar elkaar draagt dit bij aan persoonlijke erkenning en erkenning van de capaciteiten van 

het team. Tijdens VHNZ werd een positieve benadering  gehanteerd, deze aanpak overstijgt de eerder 

genoemde bestanddelen en komt idealiter terug in leiderschap, coaching, teambuilding, communicatie, 

reflectie en feedback. 
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Ervaren effecten van Van Harnas naar Zomerjurk 

 

Het project VHNZ had tot missie om de langdurende zorg vanuit een nieuw perspectief te benaderen 

teneinde de werk- en zorgrelaties te verbeteren. Achterliggende gedachte was dat zorg beter wordt als we 

vanuit een collectieve verantwoordelijkheid en in gezamenlijkheid zorg dragen voor elkaar. In Deel 1 

hebben we beschreven hoe de instellingen invulling hebben gegeven aan het gedachtegoed van VHNZ. In 

Deel 2 is een analyse gepresenteerd van de hoofdthema’s die volgens de betrokkenen hebben geleid tot 

praktijkverbeteringen. We spraken van de trojka van vertrouwen, ruimte en verbinding. 

 

Vertrouwen 

Bij aanvang van het project was er in de instellingen meestentijds sprake van onderling wantrouwen. Dit 

wantrouwen uitte zich in zowel de werk- als de zorgrelaties via achterdocht en roddels,  controle, en een 

systematische onderschatting van elkaars capaciteiten. Betrokkenen in alle deelnemende instellingen 

geven aan dat er een omslag heeft plaatsgevonden in de richting van meer vertrouwen. Dit toegenomen 

vertrouwen is ontstaan door meer openheid en ruimte van medewerkers. De ervaring dat kwetsbaarheid 

mag worden getoond, en niet wordt gestraft, heeft het vertrouwen doen groeien. Bij medewerkers, bij 

leidinggevenden, bij bewoners en familie.  

 

Zorgethica Joan Tronto (2012) meent dat vertrouwen een cruciaal aspect van het proces van zorgen is. Zij 

onderscheidt vier fasen in het proces van zorgen, te weten zorgen om, zorg op zich nemen, zorg geven en 

zorg ontvangen. De vijfde fase omvat vertrouwen, dat wil zeggen dat de zorgontvanger weet en voelt dat 

de zorgverlener bij gewijzigde behoeften de zorg zal aanpassen. Dit geeft een situatie van rust en 

veiligheid. Het zorgproces zoals Tronto dat omschrijft beperkt zich niet tot de zorgrelatie, maar omvat alle 

domeinen van het leven, dus ook de werkrelatie. Dit sluit aan bij onze bevindingen, dat vertrouwen 

uiteindelijk leidt tot betere kwaliteit van zorg voor bewoners, maar ook tot meer zorg tussen de 

medewerkers onderling, en tussen leidinggevenden en medewerkers. Vertrouwen is essentieel wanneer 

verhoudingen asymmetrisch zijn (Sevenhuijsen, 2003). In een situatie van afhankelijkheid - waarin ieder 

van ons zich kan bevinden op bepaalde momenten - kan de zorgbehoeftige niet anders dan de ander 

vertrouwen en de zorg uit handen geven. Als blijkt dat het gegeven vertrouwen niet wordt geschaad maar 

waargemaakt verhoogt dat het menselijk welzijn. 

 

Ruimte 

De bevindingen laten zien dat de ruimte die medewerkers ervoeren om zeggenschap en invloed uit te 

oefenen bij aanvang van VHNZ beperkt was. Medewerkers werden geacht instructies op te volgen en 

taken te volbrengen die opgelegd waren door anderen. Het werk was taakgericht en gebonden aan regels 

en protocollen. In feite, zien we hier een situatie van wantrouwen in terug.  

Het project VHNZ heeft bijgedragen aan een cultuur waarin medewerkers veel meer vrijheid en ruimte 

ervaren om invulling te geven aan hun werk, om initiatief te nemen en zelf na te denken. Deze 

persoonlijke vrijheid of autonomie van medewerkers heeft niet slechts betrekking op het kunnen nemen 

van beslissingen. Er is ook meer vrijheid en ruimte in de zin van ontplooiing. De persoonlijke ontplooiing 

wordt niet bereikt ondanks anderen, maar dankzij anderen. In de zorgethiek wordt gesteld dat autonomie 

in de zin van soevereiniteit onvoldoende erkent dat mensen sociale wezens zijn die elkaar nodig hebben 

(Verkerk, 2001). Dit sluit aan bij onze bevindingen dat medewerkers dankzij anderen, bijvoorbeeld via 

coaching of videotraining, hebben ontdekt wat hun kwaliteiten en talenten zijn, en dat zij door 

bewustwording van hun unieke capaciteiten ook een meer positief zelfbeeld ontwikkelen, en zich meer 

bewust worden van hun passies, verlangens en doelen. In feite, zien we hier een proces van 

empowerment en persoonlijke groei (Van Regenmortel, 2008). 

  

Meer ruimte is mede ontstaan doordat de wijze van leidinggeven is aangepast. Er wordt meer vanuit 

vertrouwen gewerkt en medewerkers worden gefaciliteerd en gecoacht in plaats van geïnstrueerd en 

gecontroleerd. We zien ook dat meer vanuit de positieve psychologie is gewerkt waarbij steeds wordt 

gekeken naar de kracht van mensen en teams. Deze krachtgerichte benadering van medewerkers, zien we 
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nog minder expliciet terug in de zorgrelatie richting bewoners. Medewerkers zouden nog meer kunnen 

uitgaan van de krachten bij bewoners en familie om hen ook meer ruimte en invloed te geven. 

 

Verbindingen 

VHNZ wilde verbroken verbindingen herstellen. Dit herstel heeft zich inderdaad ingezet in de instellingen 

volgens betrokkenen. De relatie van zorg, die zich dus niet beperkt tot de zorg voor bewoners, heeft zich 

verdiept. Annelies Van Heijst (2005) maakt een onderscheid tussen twee soorten van zorgrelaties.  

Zij spreekt van een zorgbetrekking  wanneer er sprake is van een  contractuele relatie waarbij zorg wordt 

verleend vanuit een verplichting. Er is sprake van een zorgrelatie indien zorg wordt verleend vanuit een 

gevoelde verantwoordelijkheid. Die gevoelde verantwoordelijkheid is gegrond in een relatie. De verdieping  

die is ontstaan doordat er meer ruimte is voor persoonlijk contact maakt het mogelijk om meer oog en 

aandacht te hebben voor de behoeften van een ieder (eerste fase zorg Tronto). Zo verschijnt de mens 

achter de bewoners of medewerker, met diens hele specifieke noden. Verbinding ontstaat ook doordat er 

- vanuit een toegenomen vertrouwen - meer oog is voor de kwetsbaarheid van mensen, en de wederzijdse 

afhankelijkheden.  

 

Herstel van verbindingen betekent niet dat er zich geen situaties zullen voordoen waarbij verbindingen 

worden verbroken. Dit zou voorbij gaan aan de complexiteit van zorg. De zorg voor oudere bewoners is vol 

van ingewikkelde situaties waarbij medewerkers niet weten hoe te handelen, waarbij zij persoonlijk 

worden geraakt en in verwarring raken. Heftige emoties van frustratie en onmacht kunnen en zullen zich 

blijven voordoen. Ook zullen medewerkers blijvend geconfronteerd worden met de tragiek van zorg; er 

zijn immers altijd veel meer behoeften dan die gelenigd kunnen worden. Dat geeft gevoelens van onmacht 

en schaamte. VHNZ heeft in zekere zin soms bijgedragen aan de bewustwording van die tragiek en de 

onmogelijkheden om te voorzien in alle behoeften.                

Hoewel een grotere responsiviteit voor bewoners meer vervulling in het werk kan bieden en sterkere 

verbinding tussen personeel en bewoners kan bewerkstelligen, gaan de emotionele taakeisen in het werk, 

en daarmee werkstress, mede omhoog. Indien dit gepaard gaat met bijvoorbeeld een slechte bezetting 

(bijvoorbeeld door verzuim of verloop) kunnen de medewerkers in het nauw komen. Immers, zij gaan 

beter waarnemen wat er nodig is, ze ontwikkelen de vaardigheden hoe dat uit te voeren, maar 

tegelijkertijd ervaren ze te weinig tijd om dat ook daadwerkelijk te doen waardoor de discrepantie tussen 

wens en praktijk toeneemt. Onverenigbare doelen veroorzaken veel stress onder zorgmedewerkers, zoals 

responsief moeten zijn en tegelijkertijd snel moeten werken (Saarnio et al., 2012). Door bewustwording 

van behoeften van ouderen, en tegelijkertijd het ondervinden van de tekortkomingen in de zorg, ervaren 

medewerkers morele stress. Het paradoxale is dat die toegenomen morele stress wel de druk op 

medewerkers verhoogt, maar tegelijkertijd nodig is om goede zorg te verlenen. Het kanaliseren van de 

morele stress heeft daarom aandacht nodig. Dit kan onder andere door conversatieruimte te scheppen 

waarin collectief wordt gesproken en gereflecteerd op morele dilemma’s, bijvoorbeeld via moreel beraad 

(Van der Dam, 2012). Het ontstane vertrouwen biedt een goede voedingsbodem voor het openlijk 

bespreken van casuïstiek waarbij zich morele problemen voordoen. 

 

Proces en voorwaarden voor implementatie en borging van Van Harnas naar Zomerjurk 

 

De bevindingen laten diverse aspecten zien die positief dan wel negatief van invloed zijn geweest op het 

procesverloop van VHNZ en op de borging en doorontwikkeling van de in gang gezette veranderingen. 

Enkele belangrijke voorwaarden worden hieronder uiteengezet, en zijn te zien als een antwoord op 

onderzoeksvraag 5 ten aanzien van belemmerende en bevorderende factoren en voorwaarden voor de 

implementatie van de Zomerjurk aanpak. De condities die het implementatie proces van VHNZ positief 

beïnvloeden hangen samen met vertrouwen, ruimte en verbinding. Als deze condities afwezig zijn, zal het 

proces stroever verlopen. De paradox bij afwezigheid van positieve condities is dat deze niet slechts 

opgelegd kunnen worden, maar zich moeten ontwikkelen door het geven van vertrouwen, het scheppen 

van ruimte en aangaan van verbindingen. Dit sluit aan bij organisatie-ontwikkelingsliteratuur waarin wordt 
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gesteld dat het proces van verandering het doel van de verandering dient te weerspiegelen (Verkerk & 

Leerssen, 2005). 

 

Aansprekende metafoor: harnas herkenbaar, zomerjurk wenselijk 

De titel van het project VHNZ spreekt voor velen tot de verbeelding. Het harnas is zeer herkenbaar en 

wordt op verschillende manieren geduid zoals de vaste routines, ingeslepen patronen, zorgplicht, 

bureaucratische administratie, steeds meer regeltjes, gebrek aan regelruimte en gebrek aan tijd voor de 

cliënt. De zomerjurk wordt gezien als een mooi en wenselijk streven: meer tijd en aandacht voor de cliënt, 

betere samenwerking, betere werksfeer, minder regeltjes, meer regelruimte en efficiënter werken. 

Ondanks de in veel gevallen gevoelde weerstand tegen wéér een project,  blijkt hieruit dat er een zekere 

veranderingsbehoefte is om het anders te doen, wat ook een zekere bereidheid tot verandering 

impliceert. 

 

Gedeelde visie 

Op een van de instellingen ontstond er bij aanvang van het project binnen het projectteam verschil van 

inzicht over de invulling en vormgeving van VHNZ. Het gebrek aan een gedeelde (en eenduidige) visie op 

de Zomerjurkgedachte is hier volgens betrokkenen een belemmering geweest in de opstartfase en 

uitvoering van het project.  

 

Tijd en mankracht 

Bij aanvang van VHNZ was het idee dat dit project zich in een relatief beschermde omgeving zou kunnen 

voltrekken en ontwikkelen. In de praktijk is gebleken dat dit niet mogelijk was. De omgevingsdynamiek kon 

niet worden buitengesloten. Tevens was de gedachte dat de extra financiële ruimte voor zover nodig ook 

ingezet zou worden voor extra inzet van personeel. In de praktijk is dit maar beperkt gebeurd. Bovendien 

bleek de extra inzet de ervaren werkdruk niet per definitie te verminderen. Gebrek aan tijd en mankracht 

werd echter door veel medewerkers van de deelnemende instellingen als een grote belemmering ervaren. 

Medewerkers ervoeren vóór aanvang van VHNZ al een zeer hoge werkdruk. De projectactiviteiten 

vormden een extra belasting en verhoogde de ervaren werkdruk. Verplichtte deelname en terugkomen in 

eigen tijd bracht een gevoel van weerstand teweeg. In plaats van het versterken van enthousiasme voor 

het project werd hierdoor een gevoel van weerstand gevoed. 

 

Inspiratiekracht 

Op enkele instellingen zijn de overtuigings- en inspiratiekracht van specifieke personen van invloed 

geweest de mate waarin betrokkenen zich aangesproken voelden door VHNZ. Op enkele instellingen heeft 

vooral de externe coach die VHNZ faciliteerde een belangrijke rol gehad in het betrekken van mensen en 

het stimuleren van eigenaarschap en verantwoordelijkheid. De coach inspireerde medewerkers en zorgde 

ervoor dat zij zich serieus genomen en gehoord voelden. Dit laat zien dat persoonlijke en professionele 

kwaliteiten van specifieke personen van invloed kunnen zijn op het draagvlak voor, en in sommige gevallen 

ook het succes van de aanpak. 

 

Eigenaarschap en verantwoordelijkheid 

De mate waarin medewerkers (en andere stakeholders) binnen de instelling betrokken werden bij de 

vormgeving van VHNZ, is van belang geweest voor de mate waarin er eigenaarschap en 

verantwoordelijkheid voor het project werd ervaren. Daar waar medewerkers weinig betrokken zijn 

geweest bij de ontwikkeling en vormgeving van het project, werd er ook weinig eigenaarschap ervaren en  

is de verantwoordelijkheid om het project tot een succes te maken niet optimaal ontwikkeld. 

In verschillende instellingen zijn de diverse stakeholders niet betrokken geweest bij VHNZ (zoals 

bijvoorbeeld paramedici en behandelaren). Hierdoor mistte soms een organisatiebreed draagvlak en in 

sommige gevallen heeft dit belemmerend gewerkt in het tot uitvoer brengen van nieuwe initiatieven, 

zoals het gebruiken van een nieuwe beoordelingsmethode die niet paste binnen bestaande P&O-

systemen.  
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Communicatie 

Meer communicatie over het project, tussentijds, en organisatie breed, had kunnen bijdragen aan het 

bewerkstelligen van eigenaarschap bij stakeholders. Niet overal is goed gecommuniceerd wat er met VHNZ 

is bereikt, en evaluatie en terugkoppeling van resultaten ontbraken. Doordat medewerkers niet bekend 

zijn met opbrengsten, kan het gevoel ontstaan dat investering en inzet voor niets zijn geweest. In dat geval 

zijn er meer verwachtingen gewekt dan er is waargemaakt. 

 

Opbrengsten en vervolg 

Hoewel er uit de gesprekken met betrokkenen wel degelijk veranderingen naar voren komen die in 

verband worden gebracht met VHNZ, geven betrokkenen aan dat het moeilijk is relaties te leggen en aan 

te wijzen wat er specifiek uit VHNZ is voortgekomen. Gebrek aan duidelijkheid over (harde) effecten lijkt 

borging en doorontwikkeling van VHNZ te belemmeren. Wanneer het voor betrokkenen onduidelijkheid is 

welke richting de organisatie op wil, houdt dit de doorontwikkeling van VHNZ tegen. In een van de 

instellingen heeft VHNZ een vervolg gekregen, terwijl de andere instellingen eerst helderheid willen 

hebben over de effecten. Daarom is ook de rol van het bestuur van groot belang bij de doorontwikkeling 

en borging van het VHNZ-gedachtegoed. De top van een organisatie moet het gedachtegoed begrijpen en 

het verder willen brengen in de organisatie. Open staan voor bottom-up processen is hierbij van belang, 

en ook het scheppen van voorwaarden om de organisatie als geheel te kunnen laten mee veranderen. De 

brug naar de toekomst is (nog) niet in alle organisaties geslagen.  

De vraag wie er verantwoordelijk is voor voortzetting van de activiteiten is niet altijd goed te 

beantwoorden. Een gebrek aan opvolging lijkt bij medewerkers het idee te versterken dat VHNZ een 

project was dat is gestopt en niet gezien wordt als een beweging die in gang is gezet en gecontinueerd 

moet worden.  

 

Uitstroom kennis-/cultuurdragers  

Op de verschillende locaties zien we dat een betrekkelijk aantal medewerkers, managers en bestuurders 

de instelling inmiddels verlaten hebben. Wanneer dit betrokkenen zijn die het gedachtegoed van VHNZ 

droegen, wordt met hun vertrek de overdracht en borging van kennis en cultuur belemmerd. Het 

wegvallen van een ‘kartrekker’ kan gezien worden als een belemmering voor de overdracht van kennis en 

voortzetting van de beweging die in gang is gezet. Als mensen die deze ideeën dragen de organisatie 

verlaten, verdwijnen hiermee ook de VHNZ ideeën. Hoe minder kennisdragers er op de werkvloer 

aanwezig zijn, hoe moeilijker het is om nieuwe cultuuraspecten over te dragen. Dit maakt de kans op 

terugvallen in oude denk- en werkpatronen groter. 

 

 

Duiding kwantitatieve gegevens 

 

Onderzoeksvraag 6 gaat in op de vraag hoe betrokkenen de ontwikkelingen met betrekking tot de 

kwantitatieve indicatoren/ geformuleerde projectdoelstellingen begrijpen. Een eerdere kwantitatieve 

evaluatie kon nauwelijks effecten van de interventie op de formele projectdoelstellingen vaststellen 

(verlaging van ziekteverzuim en personeelsverloop,  verhoging van de arbeidsproductiviteit, 

medewerkerssatisfactie en cliëntsatisfactie). Als onderdeel van dit evaluatieonderzoek zijn in de betrokken 

instellingen kwantitatieve gegevens en registraties opgevraagd om deze waar mogelijk te vergelijken met, 

en te duiden vanuit, de kwalitatieve data. Er is gebruik gemaakt van gegevens die binnen de specifieke 

afdelingen beschikbaar waren, waar mogelijk toegespitst per afdeling/team waar VHNZ liep. Hierbij moet 

worden opgemerkt dat niet alle gegevens (volledig) aangeleverd konden worden, waardoor niet op alle 

indicatoren gericht kon worden gereflecteerd. Ook was van de opgeleverde gegevens niet in alle gevallen 

volledig duidelijk hoe de cijfers zijn verzameld, welke onderzoeksvragen daar aan ten grondslag lagen, met 

welke al dan niet gevalideerde schalen is gemeten, en hoe de concepten zoals ze zijn genoemd moeten 

worden begrepen. Zoals eerder beschreven, nemen wij dan ook grote voorzichtigheid in acht bij het 

duiden van de kwantitatieve gegevens. De interpretatie van de gegevens is ter ‘member check’  en 

aanvulling voorgelegd aan betrokken managers/bestuurders.  
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Wat vooral opvallend is, is dat er op de deelnemende instellingen (ten tijde en direct na VHNZ) in 

tegenstelling tot de beoogde daling van het verloop, juist een stijging van het verloop is waar te nemen. 

Dat VHNZ heeft geleid tot vertrek van medewerkers komt volgens betrokkenen onder meer doordat niet 

iedereen zich kon vinden in de nieuwe denk- en werkwijzen, daarnaast blijkt ook dat medewerkers 

kwaliteiten bij zichzelf ontdekten die elders betere tot hun recht konden komen.  

Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat er bij het vaststellen van de formele projectdoelstellingen 

mogelijk onvoldoende rekening is gehouden met de effecten van de implementatie van het 

transitieprogramma. Het is denkbaar dat een dergelijke transitie in eerste instantie een negatief effect 

heeft op het type indicator zoals het verloop van medewerkers. Daarom zou er wellicht meer gekeken 

moeten worden naar de lange termijn effecten.  

Op De Taling blijkt het waarborgen van de continuïteit van de personeelsbezetting nog steeds 

problematisch. Het verzuim en verloop is volgens betrokkenen ook nu nog hoog. Bij andere instellingen 

lijkt er op enkele indicatoren wel langzaam verbeteringen zichtbaar. Hoewel op De Citadel in eerste 

instantie het verloop een stijging liet zien, is er in het laatste kwartaal van 2012 een daling ingezet. 

Mogelijk hangt dit samen met ervaren verbeteringen en het gevoel als team hechter te zijn geworden. Uit 

de kwantitatieve gegevens blijkt verder op Maartenshof een relatief laag verzuim en verloop en een 

relatief hoge arbeidstevredenheid. Mogelijk hangt dit eveneens samen met ervaren verbeteringen op de 

werkvloer en verhoogde loyaliteit aan de organisatie. Ook op St. Carolus is men beter in staat personeel 

vast te houden en lijkt het verzuim licht te dalen. Kwaliteit van zorg wordt hier in verband gebracht met 

het (kunnen) maken van de beste keuzes voor bewoners. Op basis van de ervaring dat bepaalde 

capaciteiten nodig zijn om de verantwoordelijkheid en het initiatief te kunnen nemen dat het 

gedachtegoed van VHNZ vraagt, worden er op St.Carolus nu vaker medewerkers ingezet met een hoger 

opleidingsniveau.  

 

Conclusies 

 

VNHZ had een aantal formele doelstellingen die op de vier locaties zijn vertaald naar het herstellen van 

verbindingen tussen medewerkers en bewoners, en het verbeteren van de samenwerking. 

 

Contextuele toe-eigening VHNZ 

� De vier locaties hebben VHNZ niet ‘toegepast,’ maar zich toegeëigend, d.w.z. dat betrokkenen zich 

erin herkennen en zich in veel gevallen ook eigenaar zijn gaan voelen. Het betekent ook dat VHNZ 

zelf is getransformeerd. 

 

� Iedere locatie heeft VHNZ vertaald naar de specifieke noden en omstandigheden op de locatie.  

Niet zelden werd VHNZ ingezet op die settings waar het volgens betrokkenen hard nodig was om 

verbeteringen tot stand te brengen. 

 

 

Ervaren effecten 

� VHNZ heeft werkprocessen verbeterd door systematisch overleg tussen medewerkers, de 

invoering van nieuwe diensten en huiskamergesprekken met bewoners. 

 

� Op alle locaties is gewerkt met persoonlijke coaching van medewerkers. De medewerkers zijn 

unaniem zeer te spreken over deze persoonlijke benadering en wat dit heeft opgeleverd voor hen 

persoonlijk in termen van herontdekken van talenten en ambities.  

 

� VHNZ bracht de vraag naar voren hoe mensen leren, op welke manier er rekening gehouden kan 

worden met de diverse niveaus van medewerkers en op welke wijze het best is aan te sluiten op 

verschillende werk- en leerniveaus. 
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� De sfeer en samenwerking is op alle locaties volgens betrokkenen sterk verbeterd. 

 

� Leidinggevenden ervaren dat hun leiderschapsstijl door VHNZ veranderd is. Waar eerst sprake was 

van sturing, zijn zij medewerkers nu meer gaan faciliteren.  

 

� VHNZ is als een belasting ervaren, zeker doordat projectactiviteiten een verplichtend karakter 

hadden en bovenop bestaande werkzaamheden kwamen. 

 

� VHNZ heeft soms geleid tot vertrek van medewerkers. Enerzijds doordat zij meenden dat VHNZ 

niet bij hen paste, anderzijds vanuit onderkenning talenten die elders beter tot hun recht zouden 

komen. 

 

� Er is soms een spanning ontstaan tussen het vergroten van het empathisch vermogen bij 

medewerkers en de ruimte die zij ervaren om daadwerkelijk in te gaan op de noden van bewoners. 

 

� VHNZ heeft zich niet in isolement afgespeeld. Bereikte effecten zijn niet een op een toe te rekenen 

aan VHNZ, maar ook beïnvloed door omgevingsfactoren (waaronder werken in kleinere teams, 

kleinschalig wonen). 

 

Werkzame bestanddelen 

� De werkzame bestanddelen van VHNZ reflecteren de centrale concepten Vertrouwen, Ruimte en 

Verbinding. 

 

� Vertrouwen is vanuit de praktijk gearticuleerd als een belangrijk effect en bestanddeel van VHNZ. 

Dit concept kan toegevoegd worden aan VHNZ. 

 

� VHNZ zette in op het herstel van verbroken verbindingen. Dit herstel bleek in de praktijk heel 

belangrijk gelet op aanwezig wantrouwen, conflict, strijd en disharmonie. Echter, in de praktijk is 

gebleken dat VHNZ ook de verbindingen tussen mensen kan verstevigen en verdiepen. Dan gaat 

het om persoonlijk contact. 

 

� Ruimte was al een belangrijk bestanddeel van VHNZ. Ruimte werd geduid als regelruimte. De 

praktijk heeft laten zien dat ruimte ook betrekking heeft op authentiek aanwezig zijn en 

zelfexpressie. 

 

� De werkzame bestanddelen zijn geconcretiseerd in de ontwikkeling van een faciliterende 

leiderschapsstijl, talentontwikkeling, reflectie en feedback, coaching en teambuilding, 

communicatie en een appreciërende benadering.  

 

 

Procesaspecten 

� In zijn algemeenheid geldt dat bevorderende condities de centrale concepten weerspiegelen, te 

weten vertrouwen, ruimte en verbinding. Bij afwezigheid ervan gaat het erom vertrouwen te 

schenken, ruimte te bieden en verbindingen aan te gaan. 

 

� De implementatie van VHNZ is bevorderd door coaches die als buitenstaanders inspiratie boden, 

medewerkers betrokken en conflicten hanteerbaar maakten. 

 

� De procesgang is belemmerd door beperkte communicatie en onduidelijkheid over proces, evenals 

de beperkte terugkoppeling en het vieren van tussentijdse successen. 
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� VHNZ is in een van de instellingen tijdens het project verbreed. VNHZ startte op een locatie met 

een controlegroep, en bij ervaren succes van het project is een tweede locatie gestart. 

 

 

Aanbevelingen 

 

VHNZ heeft op de locaties vruchtbare grond ontwikkeld om het in gang gezette proces te vervolgen, te 

borgen en nieuw leven in te blazen en te verbreden. Het is aan te bevelen  om deze verbreding niet in 

termen van ‘uitrollen’ te benaderen; het gaat - in lijn met het gedachtegoed - veel meer om inspireren, 

motiveren en stimuleren. 

 

Om veranderingen bedoeld met VHNZ daadwerkelijk te kunnen realiseren, kunnen hoger opgeleide 

rolmodellen op teamniveau als voorbeeld dienen, en meer divers samengestelde teams zullen 

waarschijnlijk beter opgewassen zijn tegen (tegenstrijdige) eisen die worden gesteld. Een goede balans in 

functieniveaus en de daarmee samenhangende diversiteit in kennis en competentieniveaus, brengt 

mogelijk evenwicht in teams. Gezamenlijke reflectie kan de onderlinge overdracht bevorderen.  

 

Het proces van verandering verloopt idealiter parallel met het doel van de verandering. Metaforisch 

gezegd: om zomerjurk te kunnen realiseren, dient het proces van verandering een zomerjurk karakter te 

hebben.  

 

Een spanningsveld doet zich voor als het gaat om het geïnstitutionaliseerde wantrouwen dat spreekt uit de 

verantwoording die wordt geëist door interne en externe toezichthouders en partners. Medewerkers en 

leidinggevenden ervaren een sterke werkdruk door de vereiste administratie om zich te kunnen 

verantwoorden jegens derden.  

De vraag is of een systeem waarin vertrouwen zo belangrijk blijkt te zijn voor de kwaliteit van zorg en 

werk, kan functioneren in een omgeving die uitgaat van wantrouwen. Idealiter zou de verantwoording veel 

meer vanuit vertrouwen vertrekken, en minder gericht moeten zijn op controle. Dit is een uitdaging voor 

de toekomst, waarop de koepelorganisatie Actiz probeert in te spelen. 

 

 

 



113. 

 

BIJLAGE 1: OVERZICHT INTERVIEWS, PARTICIPERENDE OBSERVATIES, FOCUSGROEPEN, DIALOOGGROEPEN  

Overzicht (inventariserende) interviews en gesprekken tijdens participerende observaties.  

INTERVIEWS - HILVERZORG (ST.CAROLUS)     

          

Resp. Intr. Functie     

1 Inv. Interview Bestuurder     

2 Inv. Interview Locatiemanager     

3 Inv. Interview Coach (intern)     

4 Inv. Interview Programmamanager     

5 Interview Teamleider     

6 Interview Huiskamermedewerker     

7 Interview Zorgmedewerker     

8 Part. Observatie Klantcoördinator     

9 Part. Observatie Zorgmedewerker     

          

          

INTERVIEWS - ZORGGROEP GRONINGEN (MAARTENSHOF)     

          

Resp. Intr. Functie     

1 Inv. Interview Bestuurder     

2 Inv. Interview Afdelingsmanager     

3 Inv. Interview Locatiemanager      

4 Inv. Interview Coach (intern)     

5 Interview Medewerker behandelteam     

6 Interview Helpende     

7 Interview Zorgmedewerker     

8 Interview Helpende     

9 Interview Zorgmedewerker/ EVV-er     

10 Interview Bewoner     

11 Part. Observatie Zorgmedewerker/plaatsvervangend EVV-er     

12 Part. Observatie Zorgmedewerker     

   

INTERVIEWS - VAN NEYNSELGROEP (DE TALING EN DE CITADEL)     

          

Resp. Intr. Functie Locatie   

1 Inv. Interview Bestuurder (voormalig) De Taling & De Citadel   

2 Inv. Interview Directeur Zorg De Taling & De Citadel   

3 Inv. Interview Manager/projectleider De Taling & De Citadel   

4 Inv. Interview Coach (extern) De Taling & De Citadel   

5 Interview Manager/projectleider De Taling & De Citadel   

6 Interview Zorgcoordinator De Taling   

7 Interview Zorgmedewerker De Taling   

8 Interview Bewoner De Taling   

9 Interview Bewoner De Taling   

11 Part. Observatie Zorgmedewerkers,  -coordinator, vrijwilliger De Taling   

12 Part. Observatie Zormedewerker  De Taling  

13 Interview Zorgmedewerker De Citadel   

14 Interview Zorgcoordinator De Citadel   

15 Interview Zorgmedewerker De Citadel   

16 Interview Bewoner De Citadel   

17 Part. Observatie Zorgmedewerkers (meerdere)  De Citadel   
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Overzicht participerende observaties. 

PARTICIPERENDE OBSERVATIES - ZORGGROEP GRONINGEN (MAARTENSHOF) 

Maartenshof (1) Tijd: 12:30 -14:30 uur 

Observatiemomenten: Observatie in huiskamer na ochtendzorg 

  Informeel gesprek zorgmedewerker huiskamer 

Maartenshof (2) 10:15 - 13:00 uur 

Observatiemomenten: Observatie in huiskamer  

  Lunch in huiskamer 

  Zorgmoment bewoner onwel 

  Medicatieverstrekking 

  Informeel gesprek zorgmedewerker en helpende 

  Informeel gesprek enkele bewoners 

 

PARTICIPERENDE OBSERVATIES - VAN NEYNSELGROEP (DE TALING - DE CITADEL) 

De Taling (1) Tijd: 9:00 -14:00 uur 

Observatiemomenten: Meelopen zorgmedewerker (kant B)  

  Wondverzorging 

  Medicatieverstrekking 

  Observatie ontbijtruimte (kant A) 

  Overdrachtmoment ochtend (11:00) 

  Pauzemoment met diverse medewerkers (verzorgenden/zorgcoördinator) 

  Informeel gesprek enkele zorgmedewerkers en zorgcoördinator  

  Informeel gesprek vrijwilliger en gastvrouw 

  Informeel gesprek enkele bewoners en familielid 

De Taling (2) Tijd: 9:00 - 12:00  uur + 15:15- 15:30 uur 

Observatiemomenten: Meelopen zorgmedewerker medicijndienst 

  Meelopen zorgmedewerker pieperdienst (diverse zorgmomenten) 

  Pauzemoment medewerkers 

  Tussentijds werkoverleg   

  Evaluatiemoment middagdienst 

  Informeel gesprek zorgmedewerker 

De Citadel (1) Tijd: 09:00 - 14:30 uur 

Observatiemomenten: Meelopen verzorgende 

  Verzorgingsmoment bewoner (wassen) 

  Middagmaaltijd/ lunch bewoners 

  Medicatieverstrekking tijdens lunch 

  Informeel gesprek zorgmedewerkers 

  Informeel gesprek enkele bewoners en familie  
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PARTICIPERENDE OBSERVATIES - HILVERZORG (ST.CAROLUS) 

St.Carolus (1) Tijd: 10:30 - 13:00 uur 

Observatiemomenten: Zorgmoment zorgmedewerker + fysiotherapeut (zorg evaluatiemoment) 

  Wasmoment bewoner 

  Observatie huiskamer bewoners 

  Warme maaltijd huiskamer 

  Informeel gesprek enkele zorgmedewerkers 

  Informeel gesprek welzijnsmedewerker 

 St.Carolus (2) Tijd: 12:30 - 15:00 uur 

Observatiemomenten: Observatiemoment tijdens lunch in huiskamer 

  Informeel gesprek zorgmedewerker 

  Informeel gesprek klantcoördinator  

  Uitleg 'Familienet' 

 

 

Overzicht focusgroepen en dialooggroepen.  

DIALOOGGROEP-  HILVERZORG (ST.CAROLUS) 

    

Resp.   

1 Teamleider 

2 Coach (intern) 

3 Zorgmedewerker (huiskamermedewerker) 

4 Zorgmedewerker (verzorgende) 

5 Familielid 

6 Familielid 

 

FOCUSGROEP - ZORGGROEP GRONINGEN (MAARTENSHOF) 

    

Resp.   

1 Zorgmedewerker (EVV) 

2 Zorgmedewerker (helpende) 

3 Zorgmedewerker (verzorgende) 

    

 

   

DIALOOGGROEP - ZORGGROEP GRONINGEN (MAARTENSHOF) 

    

Resp.   

1 Afdelingshoofd 

2 Zorgmedewerker (verzorgende) 

3 Zorgmedewerker (verzorgende) 

4 Zorgmedewerker (helpende) 

5 Zorgmedewerker (helpende) 
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FOCUSGROEP - VAN NEYNSELGROEP (DE TALING - DE CITADEL) 

    

Resp.   

1 Zorgmedewerker (verzorgende) (De Taling) 

2 Zorgmedewerker (verzorgende) (De Citadel) 

3 Zorgmedewerker (voedingsassistent) (De Citadel) 

    

    

FOCUSGROEP - VAN NEYNSELGROEP (DE CITADEL) 

    

Resp.   

1 Zorgmedewerker (verzorgende) 

2 Zorgmedewerker (verzorgende) 

3 Zorgmedewerker (helpende) 

4 Zorgmedewerker (helpende) 

    

    

DIALOOGGROEP - VAN NEYNSELGROEP (DE TALING - DE CITADEL) 

    

Resp.   

1 Manager 

2 Zorgcoördinator  

3 Zorgmedewerker (verzorgende) 

4 Vrijwilliger 

5 Geestelijk verzorger 

6 Bewoner 

7 Familielid 
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BIJLAGE 2: TOPICLIJSTEN EN GESPREKSLEIDRAAD (INTERVIEWS, FOCUSGROEPEN, DIALOOGGROEPEN) 

 Topiclijst (inventariserende) interviews (bestuurders/managers/leidinggevenden/coaches). 
 

Inleiding + Doelen 

- Vertrouwen en enthousiasme kweken (o.a. door toelichting te geven over het evaluatieonderzoek)  

- In kaart brengen van verwachtingen, vragen en issues  

- Expliciet maken van twijfels en bezwaren 

- In kaart brengen van belevingen en ervaringen VHNZ 

- Bepalen wie te betrekken bij de vervolgstappen onderzoek 

- Verkennen hoe en wanneer de kwantitatieve gegevens kunnen worden verstrekt 

 

Achtergrond en essentie VHNZ 

- De organisatie (historie/populatie/medewerkers/structuur/cultuur) [bestuurders] 

- Kenmerken van de afdeling waar VHNZ gelopen heeft (medewerkers/bewoners/taken/rollen) [managers/leidinggevenden/coaches] 

- Essentie + doelstellingen  Van Harnas naar Zomerjurk  

- Achtergrond en ervaringen met Van Harnas naar Zomerjurk 

- Rollen van betrokkenen 

- Motivatie keuze afdeling 

 

Veranderingen 

- Invloed van het project / veranderingen in de organisatie sinds de start van het project 

- Voorbeelden van waargenomen veranderingen (ook binnen eigen werk) 

- Typering van ‘oude’  en ‘nieuwe’ werkvormen en werkroutines 

- Visie op leiderschap/ rol van bestuur + Invloed op (eigen) manier van leidinggeven (veranderingen in leiderschap? Hoe is dit 

- zichtbaar? Wat zijn effecten  hiervan?) ) [ managers/leidinggevenden] 

- Verwachtingen vooraf/ in hoeverre waargemaakt 

- Perceptie van/factoren die van invloed zijn op: medewerker satisfactie, verzuim/verloop, cliënt satisfactie, arbeidsproductiviteit,     

                    kwaliteit van zorg > welke veranderingen zijn  opgetreden? Wat is invloed van VHNZ (voorbeelden) 

 

Cultuur 

- Hoe is het cultuurveranderingsproces verlopen 

- Bevorderende en belemmerende factoren 

- Hoe zijn ‘oude’ cultuur en ‘nieuwe’ cultuur te typeren (waarden, normen, relaties) 

 

Doorzetten verandering [bestuurders] 

- Geloof in VHNZ 

- Doorzetten van verandering (kunnen/durven)  

- Randvoorwaarden 

- Angst/weerstand (rol / invloed inspectie/raad van toezicht/zorgverzekeraars) 

- Kansen/ risico’s 

- Politiek/maatschappelijk debat/samenleving 

- Motivatie om via pilot breed uit te rollen  

- Proces van olievlekwerking en verbreding (wat is hierin bevorderend/belemmerend) 

 

Overig 

- Verwachtingen evaluatie 

- Wie te betrekken bij vervolgstappen onderzoek 

- Hoe/wanneer/door wie kunnen de kwantitatieve gegevens worden verstrekt (ziekteverzuim; personeelsverloop; kwaliteit van zorg/ 

                    cliënttevredenheid (CQ index); arbeidstevredenheid; arbeidsproductiviteit). 

- Wie nemen er deel aan de klankbordgroep 

- Inplannen participerende observaties 
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Topiclijst interviews (zorgmedewerkers). 

Inleiding + Doelen 

- Voorstellen Itr. 

- Doel onderzoek/gesprek 

- Duur gesprek (+/- 60 min) 

- Procedure member check/opname/ anonimiteit 

 

Achtergrond 

- Voorstellen/ kort iets over zichzelf laten vertellen (b.v. woonplaats en -situatie (gezin, hobby’s/bezigheden privétijd) 

- Hoe in zorg terecht gekomen (opleiding/keuze/motivatie/drijfveren) 

- Waarom/ hoe lang bij huidige werkgever (keuze /motivatie) 

 

Organisatie en werkzaamheden 

- Omschrijving instelling/afdeling (kenmerken/bewoners/samenstelling team) 

- Huidige functie (duur, aantal werkuren pw, taken, werktijden (b.v. dag-/avond-/nachtdiensten) 

- Wat maakt werk leuk / niet leuk (energie/drijfveren) 

- Omschrijving sfeer op afdeling 

 

Van Harnas naar Zomerjurk 

a. Algemeen 

- Eerste associaties met VHNZ (wat komt er spontaan naar boven) 

- Omschrijving VHNZ (VHNZ in eigen woorden/essentie/doelen)  

- Omschrijving start en implementatie van het project (door wie/ met wie/ wijze waarop/ persoonlijke betrokkenheid bij project/ 

gemaakte afspraken/verwachtingen/ tijdsplanning, terugkoppeling van bevindingen) 

- Veranderingen n.a.v. VHNZ (eerst spontaan, dan doorvragen op specifieke onderdelen) 

- Ervaringen (positief/negatief)  

- Behoeften vs aansluiting VHNZ (wat vindt RP belangrijk, mate waarin VHNZ hierin heeft voorzien) 

- Mate waarin verwachtingen zijn waargemaakt (teleurstelling over-/tevredenheid met uitkomsten) 

 

b. Werkomstandigheden / werk en privé  

- Ervaren werkbelasting (hoeveelheid, fysiek-/emotioneel)/ werktempo/tijdsdruk 

- Ervaren ruimte/vrijheid in uitvoeren en indelen eigen werkzaamheden 

- Ervaren ruimte/mogelijkheden voor ontwikkeling/ontplooien talent/nieuwe dingen leren 

- Ervaringen combinatie werk/privé 

- Werkwaarden (hoe belangrijk is het werk, en in verhouding tot privé-verantwoordelijkheden en hoe speelde dat bij VHNZ?) 

- Interferentie werk en privé (in hoeverre ‘breekt het werk in’ tijdens privétijd en andersom).  

- Veranderingen n.a.v. VHNZ 

 

c. Samenwerken 

- Omschrijving samenwerking / werksfeer (omgang en contact met elkaar/werkprocessen/werkverdeling) 

- Hulp en ondersteuning door collega’s (werk gerelateerd/privé) 

- Omschrijving rol en stijl leidinggevende (b.v. sturend/faciliterend) 

- Hulp en ondersteuning door leidinggevende (werk gerelateerd/privé) 

- Aandacht voor talent door leidinggevende 

- Veranderingen n.a.v. VHNZ 

 

d. Bewoners 

- Relatie/contact met bewoners (omgangsvormen medewerkers-bewoners/ bewoners onderling) 

- Relatie/contact met familie/naasten (omgangsvormen medewerkers-familie/naasten) 

- Rol van bewoners/ rol van familie 

- Tevredenheid bewoners  

- Veranderingen n.a.v. VHNZ 
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Topiclijst interviews (bewoners/familie). 

 

Inleiding + doelen:  

-   Duur, doel, opname, member check 

 

Achtergrond: 

- Kunt u iets over uzelf vertellen? (B.v. achtergrond, sociale omgeving (familie/mantelzorgers), woonduur bij instelling, redenen +  

keuze/motivatie instelling, indicatie hulpbehoevendheid/ zelfredzaamheid) 

- Kunt u vertellen over uw daginvulling en wat hierbij belangrijk is? B.v. omschrijving verloop/invulling doordeweekse dag/ weekend, 

activiteiten/bezigheden, contactmomenten  

 

Bewoners: 

- Omschrijving sfeer van de woonomgeving  

- Omgang/contact met andere bewoners  

- Omgang/contact met medewerkers  

- In welke mate/ op welke wijze ervaart men aandacht van medewerkers 

- Wat is fijn aan wonen/leven in betreffende instelling, wat kan beter/ wat zijn wensen? (mate waarin men zich gehoord voelt m.b.t.                      

wensen/behoeften) 

- Kunt u vertellen hoe het hier was toen u hier kwam wonen? Verschillen toen / nu? Gehoord van VHNZ? Veranderingen in contact  met 

medewerkers? Wat vind u belangrijk in het contact met medewerkers? 

- Wat zou u doen als u veel geld kreeg voor een project dat gericht is op verhogen van kwaliteit van leven? Wat is  kwaliteit van leven voor 

u? 

 

Familie: 

- Hoe ervaart men contact met instelling/medewerkers (b.v. m.b.t. informatievoorziening/communicatie) 

- Ervaringen VHNZ 

- Ervaren veranderingen door VHNZ 
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Gespreksleidraad - focusgroep Groningen - Maartenshof. 

Project: Evaluatieonderzoek VHNZ 

Datum: 5 juli 2012 

Locatie: Maartenshof - Groningen 

Tijd: 14:30 - 16:00 

 

INTRODUCTIE                                                                                                                                                                                        10’                                                                                                                            

- Welkom 

- Korte uitleg doel van het onderzoek/stand van zaken evaluatieonderzoek VHNZ 

- Achtergrond/ rol onderzoeker 

- Opname audio 

- Anonimiteit rapportage 

- Geen goede/foute antwoorden 

- Respect voor elkaars/verschillende standpunten 

- Tijdsduur bijeenkomst (2 uur) 

 

VOORSTELLEN                                                                                                                                                                             10’ 

- Iedereen stelt zich kort voor (naam, functie, hoe lang werkzaam bij Maartenshof, kort iets over privé (evt. gezin, hobby’s) 

 

CLUSTERING THEMA’S                                                                                                                                                                                   30’ 

De moderator geeft een korte uitleg over de wijze waarop de case beschrijving over Maartenshof tot stand is gekomen. De case-beschrijving is 

gebaseerd  

op de individuele interviews en observaties. In de focusgroep wordt gekeken of deze thema’s herkend en gedeeld worden, of dat er nog 

belangrijke onderwerpen missen. De thema’s zijn in de case beschrijving ingedeeld op basis van vertreksituatie/proces/effect.   

Het doel is nu om de geïnventariseerde kernwoorden/ thema’s die op basis van de afbeeldingen naar voren zijn gekomen, in te delen in deze 

structuur (vertreksituatie/proces/effect) en eventueel aan te vullen met ontbrekende onderwerpen (deze onderwerpen worden in eerste instantie 

ingebracht door deelnemers, aanvullende door de moderator).  

 

- Er hangen 3 flip over vellen: vertreksituatie/proces/effect. De indeling wordt kort toegelicht, indien nodig met voorbeeld.  

- Vertreksituatie: situatie voordat VHNZ van start ging (b.v.: iedereen werkt op eigen woning) 

- Proces: Alles wat te maken heeft met het project (b.v.: workshops, kost extra tijd) 

- Effect: Wat er door VHNZ veranderd is (b.v.: beter samenwerken tussen de woningen) 

- De deelnemers worden gevraagd de kernwoorden die op basis van de afbeeldingen zijn geïnventariseerd in te delen op een van de  

 drie flip over vellen. (Hiertoe wordt het kernwoord op een post-it geschreven en op 1 van de drie flip over vellen geplakt). 

- De deelnemers worden gevraagd onderwerpen/thema’s in te brengen die zij nog missen. 

- Thema’s die door moderator op post-its worden ingebracht indien deze nog niet eerder naar voren komen:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVERKOEPELENDE THEMA’S                                                                                                                                                                                                              20’ 

Op basis van het onderzoek in de drie deelnemende instellingen, zijn enkele overkoepelende ‘hogere’ thema’s naar voren gekomen. Doel is nu om 

te kijken  in hoeverre deze thema’s door de deelnemers herkend en geduid worden.  

 

Thema’s: 

- Leiderschap 

- Ruimte 

- Vertrouwen 

- Eigenaarschap van project 

- Verantwoordelijkheid 

- Tijd 

 

AFSLUITING                                                                                                                                                                             10’ 

- Aanvullende vragen deelnemers? 

- Uitleg verslaglegging/ member check 

- Noteren e-mailadressen 

- Dank voor deelname 

Start 

- Doel VHNZ 

- Motivatie 

- Verwachtingen 

- Draagvlak 

- Betrokkenheid 

Proces 

- Startbijeenkomst  

- Persoonlijke behoeften 

- Tijd 

- Communicatie 

- Coaching 

- Terugkoppeling 

- Inspraak cliënten 

Effect  

- Samenwerking 

- Overleg 

- Feedback 

- Sfeer 

- Openheid 

- Elkaar aanspreken 

- Persoonlijke ontwikkeling 

- Bewustwording 

- Teleurstelling  

- Contact met cliënt 

 Rollen 

- Bestuurder 

- Projectleider/locatiemanager 

- Afdelingshoofd 

- Coach (intern) 

- Coaches (extern) 

- Cliënten 

-  Medewerkers 
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Gespreksleidraad - dialooggroep Groningen – Maartenshof. 

 
Project: Evaluatieonderzoek VHNZ 

Datum: 19 juli 2012 

Locatie: Maartenshof - Groningen 

Tijd: 14:30 - 16:30 

  

INTRODUCTIE                                                                                                                                                                                         10’                                                                                                  

- Welkom 

- Korte uitleg doel van het onderzoek/stand van zaken evaluatieonderzoek VHNZ 

- Achtergrond/ rol onderzoeker 

- Opname audio 

- Anonimiteit rapportage 

- Geen goede/foute antwoorden 

- Respect voor elkaars/verschillende standpunten 

- Tijdsduur bijeenkomst (2 uur) 

 

Doel: We gaan met elkaar in dialoog over gedeelde positieve en negatieve ervaringen die vanuit interviews over het transitieproject VHNZ naar 

voren zijn gekomen. Ook toetsen we de gepercipieerde effecten (b.v. sfeer, samenwerking, leiderschap). Tot slot leggen we enkele 

overkoepelende thema’s voor die uit de data naar voren zijn gekomen. Doel is nu om te kijken in hoeverre deze thema’s door de deelnemers 

herkend en geduid worden, en in hoeverre/op welke wijze VHNZ hiermee samenhangt.  

 

VOORSTELLEN                                                                                                                                                                                           10’ 

- Iedereen stelt zich kort voor (naam, functie, hoe lang werkzaam bij Maartenshof, kort iets over privé (evt. gezin, hobby’s) 

 

 

PERSPECTIEF MEDEWERKERS                                                    15’ 

Een medewerker licht ervaringen met VHNZ kort toe en anderen reageren. Doel: dialoog over medewerkersperspectief (wat heeft VHNZ gedaan 

met medewerkers?)  

- Positieve aspecten/negatieve aspecten, wat is er veranderd? 

- Samenwerking 

- Sfeer 

- Werkdruk 

- Kwaliteit van zorg 

- Werktevredenheid 

- Persoonlijke ontwikkeling 

 

PERSPECTIEF LEIDINGGEVENDE                                                        15’ 

Het afdelingshoofd licht kort toe wat belangrijk is vanuit het perspectief van de leidinggevende. (incl. verzuim, verloop, kwaliteit van zorg, 

medewerkertevredenheid). Doel: dialoog over leiderschapsperspectief (Wat heeft VHNZ gedaan met leiderschap? Wat is het gevoel van 

medewerkers daarbij?)  

- Wat is er m.b.t. leiderschap veranderd, wat ging goed, wat was moeilijk? 

- Rol van leiders binnen VHNZ (afdelingshoofd, locatiemanager/projectleider, bestuurder?) 

 

PERSPECTIEF BEWONER                                                                       10’ 

In hoeverre speelde bewoner een rol bij VHNZ? Voorbeelden? 

- Wat is echt belangrijk voor bewoners? 

- Wat heeft VHNZ betekend voor bewoners op Maartenshof? 

- Wat heeft VHNZ gedaan in het contact met bewoners? 

 

PAUZE (optioneel)                                                                                                                                                                         10’          

  

OVERKOEPELENDE THEMA’S                                                                                                                                                      40’ 

Op basis van het onderzoek in de drie deelnemende instellingen, zijn enkele overkoepelende ‘hogere’ thema’s naar voren gekomen. Doel is nu om 

te kijken in hoeverre deze thema’s door de deelnemers herkend en geduid worden.  

 

Thema’s: 

- Leiderschap 

- Ruimte 

- Vertrouwen 

- Eigenaarschap van project 

- Verantwoordelijkheid 

- Tijd 

 

B.v.: 

- Waar denk je aan als je denkt aan verantwoordelijkheid? 

- Hoe ziet verantwoordelijkheid eruit? Hoe zou je dit omschrijven? 

- Hoe zie je verantwoordelijkheid in relatie tot VHNZ? (Op welke wijze/in welke mate heb je je verantwoordelijk gevoeld voor het 

project?) 
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- Wat komt er in je op als je denkt aan het begrip tijd? 

- Op welke wijze speelt tijd een rol in dagelijkse gang van zaken?    

- Hoe zie je tijd in relatie tot VHNZ? 

 

- Waar denk je aan als je denkt aan leiderschap? 

- Hoe ziet leiderschap er uit binnen Maartenshof? Binnen je eigen team? 

- Hoe zie je leidershap in relatie tot VHNZ (op welke wijze heeft leiderschap hierin een rol gespeeld? Is leiderschap door VHNZ  

                    veranderd?) 

 

- Waar denk je aan bij het begrip vertrouwen? 

- Welke rol speelt vertrouwen in de dagelijkse gang van zaken? 

- Wanneer is er sprake van vertrouwen en wanneer niet? 

- Welke rol speelt vertrouwen in relatie tot VHNZ? 

 

- Waar denk je aan bij het begrip ruimte? 

- Welke betekenis heeft ruimte in je eigen werk? 

- Hoe staat ruimte in relatie tot VHNZ? 

 

- Als je denkt aan VHNZ, in hoeverre heb je je eigenaar gevoeld van het project? 

- Op welke wijze wel/op welke wijze niet en waarom? 

 

AFSLUITING                                                                                                                                                                             10’ 

- Aanvullende vragen deelnemers? 

- Uitleg verslaglegging/ member check 

- Noteren e-mailadressen 

- Dank voor deelname 
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