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Publicatie brengt onderwijs-
vernieuwing in kaart

Zorgonderwijs en radicale vernieuwing

Nu ouderen ook bij toenemende kwetsbaarheid langer 
thuis blijven wonen, zijn hun gezondheidsvraagstukken 
bij opname in het verpleeghuis veel complexer dan vijf 
jaar geleden. Tegelijkertijd verschuift in het verpleeghuis 
de aandacht voor vooral het medisch model naar 
aandacht voor vooral kwaliteit van leven en zingeving. 
Hierom is op initiatief van LOC Waardevolle zorg de 
beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg: 
van regels naar relaties ontstaan. De kern hiervan is 

dat in verpleeghuiszorg niet regels en protocollen 
centraal moeten staan, maar dat wat speelt in en 
tussen mensen die zorg nodig hebben, hun naasten 
en de mensen die zorg verlenen. De passie ervaren die 
voor zorgprofessionals de reden is geweest om voor de 
ouderenzorg te kiezen, moet weer centraal komen te 
staan.

Andere competenties nodig
Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg blijft niet 
zonder gevolgen voor de verpleeghuisprofessionals. 
Van hen worden nu andere competenties verwacht. 
De basis voor die competenties moet worden gelegd 
in het onderwijs, maar bij verpleeghuizen groeit het 
besef dat dit onderwijs ver van de praktijk afstaat en 
onvoldoende meebeweegt met de snelle verandering 
in de verpleeghuiszorg. Het curriculum is statisch 
en vastgesteld voor de lange termijn. Het is niet 
in, door en met de beroepspraktijk ontworpen en is 
daardoor inflexibel: het speelt niet voldoende in op de 

Radicale vernieuwing van de verpleeghuiszorg kan alleen tot structureel effect leiden als het 
onderwijs voor de professionals die er (gaan) werken mee verandert. Die verandering begint 
nu op meerdere plaatsen in het land vorm te krijgen.

Tekst: Frank van Wijck
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“Studenten leren te 
luisteren en handelen 
naar wat de bewoner 
nodig heeft”



veranderingen in de praktijk. Om dit te veranderen, kan 
het niet anders of Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg 
moet gepaard gaan met een radicale vernieuwing van 
het onderwijs. Die begint nu op meerdere plaatsen in het 
land vorm te krijgen. 

Samen bouwen
Op het moment van schrijven van dit artikel wordt vanuit 
de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg 
en met hulp van de VWS- en OC&W-ministeries een 
publicatie voorbereid over vier van deze initiatieven, in 
Drachten, Leiden, Breda en Vlissingen. In Drachten werd 
de basis al gelegd in 2012, toen ZuidOostZorg en Friesland 
College de stap zetten naar praktijkgestuurd opleiden. 
Een voor die tijd vooruitstrevende beslissing, waarnaar 
door de buitenwacht met enige scepsis werd gekeken. In 
de publicatie zegt Liesbeth Vos (toen voorzitter college 
van bestuur Friesland College): “We zeiden tegen elkaar: 
laten we gewoon samen gaan bouwen. Studenten in een 
locatie zetten die ze spannend vinden en de docenten 
dáár laten begeleiden en kennis overdragen, ze uit hun 
comfort zone halen. Dan breng je onderwijs en praktijk 
bij elkaar, het daagt de studenten uit, maakt effectieve 
leerprocessen mogelijk en het verhoogt de zorgkwaliteit.”

In Zeeland gaat het om vijf vvt-aanbieders. In de 
publicatie vertelt Monique van Urk (ROC Sclada, nu als 
docent actief bij WVO Zorg): ‘‘Ik heb 35 jaar ervaring 
in dit werk en ik zie nu niet alleen hoe gebrekkig de 
aansluiting tussen theorie en praktijk was, maar ook hoe 
ik zelf een rol speelde om dit in stand te houden.”
Uit de publicatie spreekt dat de student zich nu veel 
meer verantwoordelijk voelt voor zijn eigen zorgproces 
en dat de praktijk meer verantwoordelijkheid neemt 
voor het opleiden van studenten. Zij leren nog steeds 
de technische vaardigheden die voor hun werk nodig 
zijn, maar ze leren bovenal te luisteren en handelen 
naar wat de bewoner nodig heeft. Anke Huizenga 
(bestuursvoorzitter ZuidOostZorg): “Ze geven ouderen de 
ruimte om er nog steeds toe te doen.”

Publicatie verschijnt op: www.radicalevernieuwing.nl

Gezondheidszorgjournalist Frank van Wijck schrijft 
over Radicale vernieuwing.
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In beweging
In de zorg zijn we gewend om in projecten te 
denken. Zo hebben de grote landelijke programma’s 
een looptijd van een aantal jaren. En zien we 
projecten rond persoonsgerichte zorg of het 
terugdringen van vrijheidsbeperking. Ook bij 
‘Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg’ merken 
we soms dat mensen het als een project zien. Dat 
veronderstelt dat je na een poosje klaar bent en 
weer iets anders kunt gaan doen. Maar we merken 
steeds meer dat dat niet klopt. De bedoeling van 
radicale vernieuwing is dat we de zorg weer mét, 
rond en vanuit mensen organiseren. Dat gaat 
niet vanzelf en is zeker niet in één of twee jaar 
klaar. Het is hard werken en geen onderdeel van 
de organisatie blijft buiten schot. Het kan zelfs 
betekenen dat de huidige vorm van de organisatie 
niet meer passend is. Daarom zullen we elkaar 
de komende tijd scherp houden over wat er echt 
verandert. En wat mensen daarvan in de praktijk 
merken.

Marthijn Laterveer
Coördinator LOC Waardevolle zorg

“De bedoeling van 
radicaal vernieuwen is 
dat we de zorg weer met, 
rond en vanuit mensen 
organiseren”

Redactioneel

Tekst: Marthijn Laterveer



Vernieuwers 25 zorgorganisaties bezoeken 
ambassadeur Topaz

Dat vertelt bestuurder Lia de Jongh van zor-
gorganisatie Topaz 17 april in de duinen 
van Katwijk aan zee. Eva van Zelm, 
coördinator Radicale vernieuwing ver-
pleeghuiszorg bij Topaz en drijvende 
kracht achter het festival vult aan: 
“We hebben dit georganiseerd voor 
medewerkers die werken in de zorg. Die 
elke dag werken met bewoners die afhanke-
lijk zijn van onze zorg. En wat ze hier kunnen leren 
zijn allemaal dingen op het gebied van dansen, muziek, 
eten, intimiteit. Dingen die voor plezier en welbevinden 
van belang zijn, waar ze morgen wat mee kunnen.” 

Meer mogelijk
Zo kon je ervaren hoe je contact legt door middel van 
muziek, aanraking, dans. Deelnemers maakten samen 
muziek en ervoeren hoe je met muziek het gevoel kunt 
beïnvloeden. Verder was er een workshop over het orga-
niseren van activiteiten in en om de huiskamer waaruit 

bleek hoeveel meer er mogelijk is dan wat 
medewerkers in eerste instantie dachten. 

Ook was er een tent waar mensen ver-
telden waarom ze voor de zorg hebben 
gekozen. Mensen leerden elkaar ook 
beter kennen - ook al werken ze al  

jaren in dezelfde organisatie. Daar-
naast konden de deelnemers ervaren 

hoe het is om een lichamelijke of cognitieve 
beperking te hebben - en hoe je omgaat met over-

prikkeling van het brein. Of hoe je om kunt gaan met 
dilemma’s in je werk.

Edith Labordus, teambegeleider bij Topaz: “Dit is een 
festival waar veel interactieve workshops zijn. Waar 
veel lol gemaakt kan worden en je nieuwe ideeën kunt 
opdoen. Lekker eten, hapje, drankje en samen zijn met 
elkaar. De intentie is dat het festival uitnodigt om erva-
ringen, mooie verhalen en kennis te delen. In een sfeer 
waarin leren natuurlijk en uitnodigend is.” 

“Je bent hier op het inspiratiefestival ‘Van regels naar relaties’ en wat wij proberen is iedereen 
te inspireren om anders naar zorg te kijken en vooral het levensgeluk van bewoners voorop te 
stellen. Dat doe je door een goede relatie aan te gaan, en niet vanuit regels te werken.” 

Radicale vernieuwing

4  

Radicale vernieuwing

Samenstelling: Douwe Dronkert

Inspiratiefestival 
trekt volle tuin



Nieuw leren
“Wat ik uniek vind is dat het een nieuwe vorm van leren 
is binnen de organisatie. Waardoor je op een andere 
manier wordt aangespoord te denken, te handelen en te 
doen,” vertelt Daniëlle Loos-Beens (teamleider Topaz-
Munnekeweij). Bijzonder is dat de workshops veelal 
verzorgd worden door professionals werkzaam bij Topaz. 
Onder wie ook mensen die niet eerder een dergelijke 
workshop hebben gegeven. Ook een festivalbezoeker uit 
een zorgorganisatie in Gelderland gaf aan dat inspirerend 
te vinden: “Dit draagt eraan bij dat het samen leren en 
veranderen laagdrempeliger wordt.  
Professionals krijgen zo de ruimte en een podium om hun 
expertise tentoon te spreiden, ook al hoort dat misschien 
strikt genomen niet binnen hun functie-omschrijving.” Dat 
dit professionals energie geeft is aan hun uitstraling af te 
lezen. Zie ook de korte impressiefilm en uitgebreide vlog 
door Topazenaren van de dag via 
www.radicalevernieuwing.nl/deelnemers/topaz 

Eva van Zelm: “We zijn nu twee jaar bezig met de beweging 
Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg en wat ik zie ge-
beuren is dat we steeds beter in staat zijn om met mensen 
in gesprek te zijn over wat er toe doet. En ook steeds beter 
in staat om daarbij aan te sluiten. En zo’n festival dat we 
nu organiseren helpt daar enorm bij omdat medewerkers 
leren van elkaar, en allerlei inzichten opdoen waardoor ze 
morgen al weer anders in hun werk staan.”
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Thea van Roon, leerling-verpleegkundige bij Topaz: 
“Het festival is nodig om een stukje bewustwording 
te creëren eigenlijk. Om even te laten zien: dit is er 
allemaal mogelijk, dit kun je allemaal toepassen in je 
dagelijks werk. Dat maakt het voor ons leuker, maar 
zeker voor onze bewoners veel leuker.”

Waarde-vol Onderwijs
De specifieke aandacht voor leren komt niet helemaal 
uit de lucht gevallen. Topaz is ambassadeur in de 
landelijke vernieuwingsbeweging en vormt samen 
met andere zorgorganisaties in de regio het initiatief 
Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs® (RVWO). 
Waar het mogelijk maken van onderwijs in, vanuit en 
mét de praktijk centraal staat. Initiatiefnemer RVWO 
Mieke  Hollander, die tijdens het inspiratiefestival ook  
workshops verzorgde: “Wat ik opgehaald heb is dat we 
in waar we mee bezig zijn - van regels naar relaties, 
het onderwijs op een andere manier vormgeven samen 
met onze zakelijke partners - samen het verschil 
kunnen maken. Alleen ga je misschien sneller, maar 
samen kom je verder.” 

Douwe Dronkert is communicatie-generator Radicale 
vernieuwing

“Zo’n festival helpt enorm 
bij aansluiten bij wat 
ertoe doet voor cliënten 
en medewerkers”



Radicale vernieuwing 
collectief leerproces

Onderzoek: Leiderschap ouderenzorg vraagt  
verandering

Een andere bestuurder die met de inspectie te maken 
kreeg en een plan van aanpak moest maken, gaf aan dat 
dit haar tegen de borst stuitte: “Dit is niet de manier, 
deze top-down benadering gaat nooit leiden tot een 
echte kwaliteitsverbetering.” ‘Audits ondergaan’ en ‘ver-
antwoording afleggen’ zijn dus nog geen garantie voor 
kwaliteit op de werkvloer. Zo blijkt uit mijn onderzoek.
Organisatieverandering in de context van Radicale 
vernieuwing blijkt een collectief leerproces met twee 
lagen: organisatieleren en individueel leren. Het gaat 
voortdurend over de wisselwerking tussen het innerlijk 
proces van de leidinggevende en zijn handelen, actie en 
reflectie. 

Leren en afleren
Het onderzoek leert dat er drie thema’s zijn waar de 
bestuurders in moeten (af)leren. Bestuurders worstelen 
bijvoorbeeld met de mix van oude en nieuwe cultuur, de 
raad van toezicht en de cliëntenraad. Het thema ‘Naar 
jezelf kijken’ geeft duiding aan het innerlijk proces dat 

de bestuurders doormaken. Nieuw Leiderschap is belang-
rijk in het proces van de omslag. In een context waar de 
leider wordt ervaren als doorslaggevend voor impact en 
succes, ligt vaak de nadruk op persoonlijke ontwikkeling, 
zelfkennis, reflectie, intervisie en coaching. Bestuurders 
kunnen een open houding innemen met betrekking tot de 
nieuwe inzichten en die bespreken aan de bestuurstafel, 
met de verschillende raden en met medewerkers. Het 
verdient aanbeveling om op zoek te gaan naar nieu-
we manieren van ontwikkelen: namelijk samen leren, 
waarderen en onderzoeken. Verder onderzoek naar Nieuw 
Leiderschap is nodig en verdient een plek in de scholings-
programma’s van bestuurders. 

Download het onderzoek via:  
www.tinyurl.com/thesis-leiderschap

Nancy Beukers verrichtte haar MBA-onderzoek via 
Nyenrode grotendeels bij ouderenzorgorganisaties in 
de vernieuwingsbeweging.

“Kwaliteit van leven zit niet in behandelen en zorg”, vertelt een van de bestuurders in 
mijn onderzoek ‘Leiderschap in verandering betekent verandering in de leidinggevende’.  
“Het zit in kleine dingen, de mens zien, warm contact - dat blijft hangen.” 

Tekst: Nancy Beukers
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“Wat is jouw volgende 
stap?”

Landelijke inspiratiebijeenkomst
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Zelf een woonkeuken inrichten en bewoners gelukki-
ger en zelfstandiger maken. Een opleiding bedenken, 
daadwerkelijk opzetten met een opleidingsinstituut en 
zij-instromers baangarantie bieden. Mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt laten participeren in het 
verpleeghuis. Zomaar wat voorbeelden die het de moeite 
waard maken om te werken in een verpleeghuis, menen 
de deelnemers aan het congres. Veel verpleeghuizen zijn 
goed bezig. “Maar lukt het ons werkelijk de verpleeg-
huiszorg nóg persoonlijker en liefdevoller te maken?” 

Niemand kwam er onderuit. De deelnemers van de landelijke inspiratiebijeenkomst Radicale 
vernieuwing verpleeghuiszorg afgelopen mei in Spant te Bussum werden gestimuleerd na te 
denken over het zetten van een volgende stap.

vraagt Marie-Antoinette Bäckes, coördinator van de lan-
delijke beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, 
zich af. “Of blijven we steken in het oude? Bedenk welke 
volgende stap jíj kunt zetten.”

Durf te handelen
Kunstenaar en columnist Wilma Veen heeft zelf erva-
ren hoe belangrijk het is om persoonsgerichte zorg te 
krijgen. Zij kreeg twee keer een hartaanval en stond 
doodsangsten uit tijdens haar opname in het ziekenhuis. 
Gelukkig lapte het personeel met regelmaat de regels 
aan zijn laars om aan haar wensen te kunnen voldoen.  
Zo mocht haar man toch blijven overnachten en bleef  
de schoonmaakster extra lang op de kamer om haar  
favoriete deuntjes te neuriën. Nu stapt Wilma iedere 
dag uit bed met het voornemen voor iemand van beteke-
nis te zijn. 

Karin Manders, online specialist, schrijft over radicale 
vernieuwing op Waardigheidentrots.nl

Tekst: Karin Manders

   
Tijdens de inspiratiebijeenkomst stonden 
in negentien doe- en denksessies actuele 
uitdagingen van alle betrokkenen bij de 
verpleeghuiszorg centraal. Bekijk de beknopte 
publicatie naar aanleiding van de bijeenkomst 
met meer volgende stappen, foto’s en een 
animatiefilmpje op www.radicalevernieuwing.
nl Daar vind je ook de uitgebreide versie van het 
artikel van Karin Manders.



Het draait om  
collectieve ambitie

Actie-onderzoek ondersteunende diensten

Via het Actie-onderzoek ondersteunende diensten 
werken dertien zorgorganisaties binnen de radicale 
vernieuwingsbeweging aan een betere samenwerking 
tussen ondersteunende diensten en zorgmedewerkers. 
Ondersteunende diensten gaan bij elkaar op werkbezoek, 
kijken in elkaars keuken en krijgen theoretische 
ondersteuning. Deze werkvorm is als vanzelf ontstaan 
binnen de beweging, vertelt Joep Bartholomeus, 
coördinator LOC. “Het maakt mensen bewust van wat 
nodig is om ondersteuning van zorgmedewerkers te 
verbeteren. Het gezamenlijke doel is immers dié zorg 
bieden die mensen nodig hebben om een waardevol 
leven te kunnen leiden. En daarbij de relatie centraal te 
stellen. Iedereen binnen de zorgorganisatie is daarbij 
betrokken. Het gaat om een collectieve ambitie.”

Op elkaar vertrouwen
Om die collectieve ambitie draait het inderdaad, beaamt 
Jaap Peters die vanuit DeLimes Nieuw organiseren 
betrokken is bij het Actie-onderzoek. “Dat is de kern 
van goede samenwerking evenals van onderlinge goede 
aansluiting bij vernieuwende werkprocessen van de 
zorgteams. Als je een verschillende collectieve ambitie 
hebt, dan werkt het niet. Ondersteunende diensten en 
zorgteams moeten te allen tijde op elkaar kunnen ver-

Een van de sleutels van radicale vernieuwing van de verpleeghuiszorg is een goede  
samenwerking tussen ondersteunende diensten en zorgmedewerkers binnen zorgorganisa-
ties. Zij maken het immers mogelijk dat zorgteams de bewoners waardevolle zorg kunnen 
bieden vanuit de relatie. 
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C0lofon
Dit katern Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg is een bijlage bij Zorg & Zeggenschap juli 2019, het kwartaalblad van LOC 
Waardevolle zorg. Deze bijlage is digitaal te vinden en te delen via radicalevernieuwing.nl. Daar kun je je ook aanmelden voor 
de wekelijkse nieuwsbrief over de beweging radicale vernieuwing. Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg is een beweging van 
mensen die werken aan zorg waarin de relatie tussen degene die zorg nodig heeft, diens naasten en medewerkers centraal staat. 
Meer informatie: radicalevernieuwing@loc.nl of 030-2074067.
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trouwen.” Joep tekent daarbij aan dat zo’n veranderpro-
ces soms best wat vergt. “Facilitair-medewerkers komen 
vaak uit een werkklimaat waarin ze zelf niet mochten 
nadenken. Nu móeten ze dat opeens. Dat vraagt tijd en 
flexibiliteit van iedereen. Een krachtige bestuurder die 
ruimte geeft aan autonomie is dan heel belangrijk.”

Grote meerwaarde
Medewerkers van facilitaire diensten zoals ict, hrm, 
serviceteams, catering, financiën, groenvoorziening, 
roosterteams, huisvesting kijken tijdens het Actie-
onderzoek daadwerkelijk in elkaars keuken. Dat is een 
grote meerwaarde, vindt Jaap. “Je ziet hoe andere 
organisaties het doen. En vervolgens kun je zelf keuzes 
maken hier al dan niet iets mee te doen. En in welk 
tempo.”

Wilt u meer weten over het Actie-onderzoek mail 
naar j.bartholomeus@loc.nl

Dit is een korte samenvatting van een artikel dat 
freelance tekstschrijver Linda van Ingen maakte voor 
www.waardigheidentrots.nl/

Tekst: Linda van Ingen


