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Inleiding

Het Ministerie van VWS heeft in 2018 regionale 
transitiemiddelen beschikbaar gesteld voor het 
oplossen van problemen bij de implementatie 
van het kwaliteitskader verpleeghuizen. 
Bestuurders van vijftien VVT-organisaties in de 
zorgkantoorregio West-Brabant hebben zich 
destijds samen met zorgkantoor CZ verenigd. 
In een convenant hebben zij een aantal 
samenwerkingsafspraken vastgelegd.

In 18 regionale projecten is ervaring opgedaan 
met het verbeteren van de kwaliteit van zorg, 
het werven en behouden van personeel en 
het stimuleren van sociale en technologische 
innovatie. Belangrijke bijkomende effecten 
zijn dat de samenwerking in de regio is 
geïntensiveerd en dat er een gezamenlijke visie 
en ambitie voor de toekomst van de zorg voor 
ouderen is geformuleerd. 

Deze regiovisie is vertaald in vijf actielijnen:

 — 1 Actieve voorbereiding op ouder worden
 — 2 Stimuleren van community care
 — 3 Juiste zorg op de juiste plaats
 — 4 Regionaal organiseren van goed 

 werkgeverschap
 — 5 Toepassen van technologie en  

 benutten van data

 

De periode van regionale transitiemiddelen komt 
eind 2021 ten einde. De samenwerking tussen 
de VVT-organisaties gaat echter onverminderd 
door. Werkelijke innovatie kan immers alleen in 
gezamenlijkheid tot stand komen. 

Alhoewel COVID de voortgang binnen de 
projecten heeft bemoeilijkt, zijn ook in 2021 
mooie resultaten bereikt.

In 2022 continueren we een aantal lopende 
projecten met het oog op borging en opschaling 
en we starten nieuwe projecten om de actielijnen 
uit de regiovisie een boost te geven.

In dit overzicht hebben we de resultaten van de 
lopende projecten samengevat. 
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Actielijn 1  |  Actieve voorbereiding op ouder worden:

Bewustwordingscampagne - Het is tijd voor een ander verhaal

DOEL
VVT-organisaties in Midden- en West-
Brabant hebben het initiatief genomen voor 
de bewustwordingscampagne ‘Tijd voor een 
ander verhaal’, met als doel het interne gesprek 
en het maatschappelijke debat aan te gaan 
met alle betrokkenen. Op deze manier kunnen 
zorgorganisaties en partners zich samen sterk 
maken voor een toekomstbestendige zorg en 
welzijn voor ouderen.

De huidige zorg voor ouderen is op korte termijn 
niet meer houdbaar. Het aantal ouderen neemt toe. 
Zorgvragen worden complexer. Er zijn niet genoeg 
mensen om deze zorg te bieden. We staan op een 
kruispunt. Er moet iets veranderen. Niet alleen in 
de ouderenzorg, maar in de hele samenleving. Het 
vraagt lef en actie van ons allemaal om er straks te 
zijn voor ouderen die ons écht nodig hebben. Geen 
leuk, maar wel reëel nieuws. 

INHOUD
Aan de hand van vijf thema’s zijn interactieve 
livestreams georganiseerd in de periode juli-
november 2021. We hebben deelnemers op 
inspirerende wijze aan het denken gezet en hebben 
het gesprek opgestart over: 

 — Actieve voorbereiding op ouder worden 
 — De zorgzame samenleving
 — De juiste zorg op de juiste plek
 — De medewerker van de toekomst
 — Inzet zorgtechnologie is vanzelfsprekend

RESULTAAT
De theatervoorstellingen waren zowel live in de 
theaterzaal als online te volgen. Per voorstelling 
keken zo’n 150-200 mensen mee via een 
livestream. In één uur werden de deelnemers in 
een vlot tempo meegenomen in de cijfermatige 
onderbouwing van de prangende boodschap, 
werden ze via een Mentimeter uitgedaagd mee te 
denken, hebben we inspirerende gasten mogen 
ontvangen en verrasten de theatermakers ons met 
een gedicht of een lied dat raakte.

De livestreams zijn geheel terug te zien via 
de website www.samenrichtinggeven.nl. De 
losse fragmenten zijn en komen via de site ook 
beschikbaar als toolkit. Met deze toolkit kunnen alle 
zorgorganisaties en betrokken partijen de dialoog 
intern én over de grenzen van de eigen organisatie 
aangaan.

In 2022 staat verdere uitrol van de campagne 
op de agenda van de zorgaanbieders. Iedere 
doelgroep (ouderen, mantelzorgers, huisartsen, 
zorgorganisaties, gemeenten, welzijnsorganisaties 
en woningcorporaties) wordt geïnspireerd en 
gestimuleerd om binnen en buiten de eigen 
organisatie passend beleid te ontwikkelen.

Meer informatie en contact
jory.elshout@mijzo.nl

De theatervoorstellingen zijn het 
begin van iets heel moois, iets dat 

ertoe doet en betekenisvol is en zo 
nodig is voor de toekomst. Nu de 

volgende stap om nog meer mensen 
te bereiken om de urgentie voor de 
transformatie voelbaar te laten 

zijn voor velen. Alleen samen 
maken we impact!

C:\Users\kroovers\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\IHF266CW\www.samenrichtinggeven.nl
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Actielijn 3  |  Juiste zorg op de juiste plaats: 

Transmuraal Werken in verzorgingsgebied Bravis Ziekenhuis

DOEL
Kwetsbare, thuiswonende ouderen moeten, 
wanneer de situatie daarom vraagt, zo snel 
mogelijk de meest passende zorg ontvangen. Dit 
klinkt vanzelfsprekend, maar is het helaas niet 
altijd. Daarom zijn tanteLouise, Groenhuysen 
en St. Elisabeth in 2019 het project transmurale 
samenwerking gestart. 

INHOUD
Via het regionale samenwerkingsverband 
West-West werken we samen met huisartsen, 
spoedeisende hulp, thuiszorgorganisaties en het 
Bravis Ziekenhuis aan manieren om ouderen met 
een spoedvraag zo snel mogelijk de beste en meest 
passende zorg te bieden. Uit deze samenwerking 
zijn initiatieven ontstaan die hebben gezorgd voor 
meer passende opnamecapaciteit en voor een 
betere en snellere toegankelijkheid van spoedzorg 
voor kwetsbare ouderen. 

Eén van de initiatieven verdient een speciale 
vermelding. In 2019 en 2020 hebben tanteLouise 
en Groenhuysen transmurale afdelingen geopend. 
Hier kunnen kwetsbare ouderen terecht voor wie 
nog geen passende (vervolg)zorg is gevonden. 
Zij kunnen hier herstellen na een operatie of een 
periode van onderzoek en observatie doormaken 
om te bepalen welke zorg het meest passend is. 
Cliënten die tussen ’wal en schip’ dreigen te vallen 
binnen het huidige zorglandschap vinden er een 
tijdelijke plek. Dit biedt de ruimte om alsnog terug 
te keren naar huis, voldoende te herstellen voor een 
revalidatietraject of om die plek te vinden die het 
beste past bij de behoefte. Op deze manier hebben 
inmiddels honderden kwetsbare ouderen de best 
passende zorg ontvangen.

Om te zorgen dat spoedzorg voor kwetsbare 
ouderen beter toegankelijk is, hebben we het 
digitale aanmeldportaal geïntroduceerd. Naast 
een telefonisch aanmeldportaal, waar (huis)
artsen en andere verwijzers terecht kunnen 
om een passend spoedbed te vinden, is de 
beschikbare beddencapaciteit inzichtelijk via 
www.verwijshulp.nl. Met de informatie op deze 
site kunnen verwijzers direct contact leggen met 
de zorgaanbieder die een spoedbed beschikbaar 
heeft. 

RESULTAAT
Het project heeft ertoe geleid dat beter wordt 
samengewerkt in de zorgketen. Organisaties 
overleggen structureel met elkaar over manieren 
om de toestroom en het aanbod van spoedzorg te 
verbeteren en ouderen de zorg te (blijven) bieden 
die het beste aansluit bij hun specifieke behoefte en 
zorgvraag.  

Meer informatie en contact
nils.vandereijt@tantelouise.nl

Spoedzorg voor kwetsbare ouderen 
toegankelijker maken

https://www.westwest.nl/
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Actielijn 3  |  Juiste zorg op de juiste plaats:

Transmurale Zorg (TMZ) in verzorgingsgebied Amphia Ziekenhuis

DOEL
De ambitie is langdurige intensieve zorg voor 
kwetsbare ouderen in het verzorgingsgebied 
van het Amphia Ziekenhuis te voorkomen en uit 
te stellen. De zorg voor ouderen - thuis, in het 
ziekenhuis, bij de huisarts en in het verpleeghuis - 
vraagt om nauwe samenwerking in de keten. Door 
ketenpartners kennis en ervaring te laten delen, 
leren ze elkaars taal spreken en kunnen ze beter 
samenwerken. Domeinoverstijgend werken leidt tot 
meer doelmatigheid en betere kwaliteit van zorg.

INHOUD
Betrokken partijen zijn: vijf huisartsengroepen, vijf 
VVT-organisaties, Amphia MBSA en Revant. De 
focus heeft in 2021 gelegen op het volgende:

 — Het AanmeldPortaal 3.0 is live gegaan op 1 juni 
2021. Het aanmeldportaal is een zorgloket voor 
huisartsen, huisartsenposten en spoedeisende 
hulpartsen en is het centrale aanmeldpunt voor 
absolute spoedzorg voor ouderen.

 — Om de samenwerking nog meer kracht 
bij te zetten is de intentieverklaring 
Toekomstbestendige Ketenzorg Ouderen met 
CZ Groep opgesteld en door alle bestuurders 
ondertekend.

 — De realisatie van GRZ op Amphia-locatie 
Molengracht is in volle gang. 

 — In september is de 5e online realisatiesessie 
gehouden met zo’n 120 deelnemers. 
Professionals van alle ketenpartners kwamen 
aan het woord en ook vertegenwoordiging van 
de gemeenten was aanwezig. 

 — Sinds 1 december 2021 wordt logeerzorg 
georganiseerd bij Avoord, Mijzo, Surplus 
en Thebe. Hierbij gaat de persoon met 
geheugenklachten of dementie logeren en 
draagt de mantelzorger de zorg tijdelijk over. 
Geplande logeerzorg voorkomt of vermindert 
overbelasting van de mantelzorger. 

 — Er wordt een business case geschreven voor 
de Afdeling Transmurale Zorg. Deze afdeling 
wordt najaar 2022 geopend. 

 — Maastricht University start een 
wetenschappelijk onderzoek naar Transmurale 
Zorg. Doel van het onderzoek is een bijdrage 
te leveren aan het verbeteren van de zorg voor 
ouderen en het implementatievermogen van de 
sector te versterken.

 — Rondom Advance Care Planning 
staat regionale implementatie van een 
gestandaardiseerde werkwijze voor de deur.

 — In het kader van de borging van TMZ is een 
projectvoorstel voor 2022 ingediend. Deze is 
samen geschreven met de regio WestWest 
(verzorgingsgebied Bravis) en is inmiddels 
geaccordeerd. 

RESULTAAT
De focus van betrokken partijen is door alle 
initiatieven veel meer komen te liggen op (het 
voorkomen van) de instroom. Dit zal een sterk 
positief effect hebben op de beschikbaarheid van 
capaciteit en kwaliteit van zorg in de totale keten 
voor kwetsbare ouderen in het verzorgingsgebied 
van het Amphia Ziekenhuis. CZ groep is sterk 
aangehaakt.

Meer informatie en contact
Harry Sonnenschein: info@lch-development.nl
https://www.linkedin.com/company/transmurale-
zorg-west-brabant/

Elkaar echt zien en elkaars 
taal leren spreken...zowel 
op operationeel, tactisch en 

strategisch niveau vanuit de INHOUD!!

https://hetaanmeldportaal.nl/
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Actielijn 4  |  Regionaal organiseren van goed werkgeverschap: 

Procesoptimalisatie: jouw werk op de rails

DOEL
Medewerkers kunnen nóg betere zorg leveren als 
ze hun werk goed organiseren. Het traject Jouw 
werk op de rails zorgt ervoor dat medewerkers 
geen dingen meer doen die niet nodig zijn. Hierdoor 
hebben ze meer tijd, energie en aandacht voor 
cliënten en meer plezier in hun werk. Het doel is 
ook dat medewerkers de urgentie van continu 
verbeteren begrijpen en een cultuurverandering 
op gang brengen waarin zij meer eigenaarschap 
nemen.  

INHOUD
Het traject Jouw werk op de rails is bedoeld om 
werkprocessen in de zorg te optimaliseren en te 
verbeteren. Er zijn 5 modules die het werk elk op 
een eigen manier efficiënter, gemakkelijker en 
leuker maken: 

 — De opgeruimde werkplek
 — De schrapsessie
 — Technologische ondersteuning
 — Van inzicht naar inzet 
 — Werk op de rails houden

De medewerkers staan centraal in deze aanpak. Zij 
weten immers het beste waar knelpunten zitten in 
hun werk en dus ook hoe het beter kan. 

RESULTAAT
De eerste drie modules zijn reeds uitgewerkt 
door Groenhuysen. Module 4 en 5 zijn nog 
in ontwikkeling in co-creatie met Raffy Lâle 
Leystroom. Alle tools staan of komen op de website 
www.toolkitjouwwerkopderails.nl en zijn daar te 
downloaden. Op de site staat informatie die helpt 
om het werk in de ouderenzorg efficiënter en leuker 
te maken en om een cultuur van continu verbeteren 
te creëren. Je ziet hoe Groenhuysen het heeft 
aangepakt, leest een toelichting op de modules en 
vindt alle tools die je nodig hebt wanneer je zelf 
aan de slag gaat met Jouw werk op de rails. 

Meer informatie en contact
ton.akkermans@groenhuysen.nl
cor.van.nijnatten@groenhuysen.nl
www.toolkitjouwwerkopderails.nl

Een opgeruimde werkplek geeft een 
opgeruimd hoofd.

Ik ben op een andere manier naar 
mijn werk gaan kijken.

Ik ben me ervan bewust geworden 
dat techniek ons echt kan helpen om 

de zorg te vergemakkelijken.

http://www.toolkitjouwwerkopderails.nl/
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Actielijn 4  |  Regionaal organiseren van goed werkgeverschap: 

Versterken van Vitaliteit

DOEL
Behoud van medewerkers is in deze tijd van krapte 
meer dan ooit van belang. Zorgmedewerkers zijn 
vaak ook mantelzorger, waardoor de werk-privé́ 
balans onder druk staat. Daarnaast is een steeds 
groter deel van het personeelsbestand ouder dan 
55 jaar. Het is de ambitie medewerkers vitaal te 
houden door hen inzicht te geven in hun fysieke en 
mentale vitaliteit en de regie op hun welbevinden 
en werkvermogen te versterken. 

INHOUD
Thebe, De Wever, Mijzo, tanteLouise en 
Groenhuysen zijn aan de slag gegaan met 
vitaliteit. Elke organisatie heeft eigen keuzes 
gemaakt, passend bij de visie en cultuur. De ene 
organisatie heeft gekozen voor de vitaliteitscoach 
(V-Coach) op de werkvloer, dichtbij medewerker 
en management. Bij andere organisaties is de 
V-Coach als adviseur ingezet met de opdracht 
vitaliteit te borgen in de processen en het 
duurzaamheidsbeleid.

RESULTAAT
De V-Coaches hebben een veelheid aan 
activiteiten ontwikkeld en vitaliteit op de kaart 
gezet. 2021 heeft vooral in het teken gestaan van 
kennisdeling, zowel tussen V-Coaches onderling 
als met organisaties die zelf geen coach hebben en 
Transvorm. Dit heeft geleid tot een mooi palet aan 
resultaten:

 — Er is een inspirerend lerend netwerk tussen de 
V-Coaches van Midden- en West-Brabant.

 — Er is contact gelegd met organisaties die geen 
V-Coach hebben. Deze organisaties kunnen, 
ook in 2022, de expertise van de V-Coaches 
benutten passend bij hun behoefte. Denk aan 
train de trainer en het geven van workshops.

 — Er zijn 3 thema’s inhoudelijk uitgewerkt:

o Voeding en beweging. Hiervoor zijn een 
training en werkboekje ontwikkeld, ook zijn 
er plannen voor een E-learning module. 
Het materiaal is beschikbaar voor alle 
zorgorganisaties. Er zijn 2 Tanita’s (digitale 
lichaamsmeting) aangeschaft die V-Coaches 
veelvuldig gebruiken. De Tanita levert 
in combinatie met een gesprek met een 
V-coach een bijdrage aan bewustwording en 
inzicht;

o Generatietafel. Dit is een methodiek om 
specifieke thema’s binnen generaties 
bespreekbaar te maken en medewerkers 
inzicht en oplossingsrichtingen te geven. Op 
korte termijn komt materiaal beschikbaar en 
de mogelijkheid om te generatietafel binnen 
de eigen organisatie uit te voeren;

o Mentale weerbaarheid: op aanvraag kan 
hierover advies worden verstrekt.

 — De samenwerking met Transvorm is tot stand 
gebracht als onderdeel van het lerend netwerk 
rondom duurzaamheid. In de laatste Sterk 
in je werk Week voor (HR-)managers is een 
workshop gegeven met als thema “Alles wat je 
aandacht geeft bloeit”. Deze workshop is door 
de deelnemers als zeer inspirerend ervaren. 
Ook in 2022 bouwen we de samenwerking 
verder uit.

Meer informatie en contact
monique.cooijman@thebe.nl

het gesprek met de V-coach heeft 
mij bevestigd dat ik het goed 

doe, maar ook dingen moet leren 
loslaten en dat ik prestaties 
echt mag vieren. Weten waar 

mijn grenzen liggen om anderen 
te helpen, maar ook mijzelf te 

beschermen om niet over mijn eigen 
grenzen te gaan.
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Actielijn 4  |  Regionaal organiseren van goed werkgeverschap: 

SwitchZ

DOEL
Het doel van SwitchZ is het aantrekken en opleiden 
van zij-instromers om hen via een verkorte 
leerroute (op maat) een erkend diploma te laten 
behalen op mbo-niveau. SwitchZ voorziet snel en 
doelgericht in volledig inzetbaar, gekwalificeerd 
personeel dat zich duurzaam verbindt aan 
deelnemende organisaties. 

INHOUD
In 2021 hebben we met name geïnvesteerd in 
het doorontwikkelen en borgen van het SwitchZ 
programma. Verder hebben we onder meer: 

 — De samenwerking met de 6 deelnemende 
zorgorganisaties doen groeien en 
geconsolideerd (Mijzo, Raffy Lâle Leystroom, 
Park Zuiderhout, De Wever, Het Laar, Thebe)

 —  Linking pins bij alle zorgorganisaties benoemd
 — Proceswijzigingen doorgevoerd
 — Het grootste deel van de oude groep overgezet 

naar het nieuwe proces
 — Langlopende casuïstiek aangepakt met en 

tussen alle partijen 
 — De totale opleidingskosten verlaagd door het 

benutten van stagefonds en fonds praktijkleren
 — Meer volume gecreëerd

 — Een nieuwe coördinator aangenomen
 — Een vergaderstructuur ingevoerd, waarmee we 

de operationele en de strategische voortgang 
monitoren en borgen

De SwitchZ aanpak is uiterst succesvol te noemen. 
Momenteel doorlopen ruim 120 mensen het traject. 
Gezien de grote tekorten hebben we deze mensen 
hard nodig. Bovendien brengen ze ook geheel 
andere werkervaring en een dosis levenservaring 
mee en vormen zodoende een meer dan 
welkome aanvulling op de reguliere leerlingen en 
sollicitanten. Het grillige verloop van de economie 
onder invloed van COVID-19 heeft een duidelijke 
weerslag op het aantal aanmeldingen gehad. 

RESULTAAT
Onze projectcoördinator heeft een essentiële taak 
bij de screening van kandidaten. De kandidaten 
die niet geschikt blijken, worden gefilterd en 
belasten de zorgorganisaties niet onnodig. Door 
de aanmeldingen centraal binnen de regio te 
beleggen, voorkomen we dat een kandidaat zich bij 
meerdere zorgorganisaties meldt. Hierdoor wordt 
werk uit handen genomen bij de recruiters. Om de 
volumes te maximaliseren is na de zomer gericht 
een aantal acties ingezet. Dit heeft een boost 
gegeven in het aantal aanmeldingen. Zo zijn we er, 
met veel energie, toch met elkaar in geslaagd ook 
in de twee laatste kwartalen van 2021 de met de 
zorgorganisaties gestelde doelen te verwezenlijken. 

Terugkijkend op het jaar 2021 hebben we voor de 6 
VVT-organisaties de volgende concrete resultaten 
geboekt: 

 — Ruim 380 aanmeldingen 
 — 50 nieuwe SwitchZ-ers zijn gestart 
 — Er zijn 4 nieuwe (combi-)groepen gestart
 — 15 personen zijn gestart in een aanpalend 

traject 
 — 19 SwitchZ-ers zijn gediplomeerd (13 VIG/6 

VPK) 
 — 108 SwitchZ-ers doorlopen het traject 
 — 4 SwitchZ-ers zijn gestopt met de opleiding 

Meer informatie en contact
Evert van Summeren, evert@switchz.nl
https://www.switchz.nl

ik vraag me af waarom ik deze 
stap niet eerder heb genomen... Ik 
kan echt iets betekenen en dat 

maakt me ontzettend blij. Wat is 
dit dankbaar werk!
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Actielijn 4  |  Regionaal organiseren van goed werkgeverschap: 

Radicale vernieuwing: sociale innovatie in de verpleeghuiszorg

DOEL
Surplus is vanuit de beweging ‘Radicale 
vernieuwing’ al een aantal jaar succesvol 
bezig de zorg te verbeteren door de ideeën van 
medewerkers, bewoners en familieleden meer 
te betrekken. Het gedachtengoed dat hier aan 
ten grondslag ligt, is ook terug te vinden in de 
masterstudie Imagineering van Breda University 
of Applied Sciences. De kern van deze studie is: 
Hoe zet je collectieve creativiteit in beweging? 
Middels een masterclass hebben deelnemers uit 
de regio West-Brabant dit perspectief op sociale 
innovatie aangereikt gekregen. Zo hebben zij zich 
kunnen bekwamen in het omgaan met complexe 
vraagstukken met als uiteindelijk doel vernieuwing 
in organisaties een boost te geven.

INHOUD
Twintig deelnemers uit verschillende West-
Brabantse VVT-organisaties hebben deelgenomen 
aan de vijfdaagse masterclass (deels online). 
Deze masterclass heeft laten zien hoe we via 
het versterken van menselijke verbindingen 
organisaties wendbaar kunnen maken. De thema’s:

 — Waarderen, werken vanuit krachten 
(appreciative inquiry)

 — Bevrijden, de kunst van het betrekken 
(liberating structures)

 — Integreren, de bigger picture zien (actor 
mapping)

 — Designen, samen vorm geven aan vernieuwing 
(design thinking)

 — Genereren, gebruiken van beeldtaal voor 
beeldvorming (framen)

RESULTAAT
Het initiatief heeft geresulteerd in een divers 
netwerk van professionals, managers en 
ondersteuners binnen de verpleeghuiszorg 
in West-Brabant. Zij hebben meer visie en 
handelingsrepertoire ontwikkeld op het vlak van 
complexe vraagstukken. Zij zijn geïnspireerd 
geraakt, hebben het gedachtengoed toegepast 
in hun eigen werkveld en gedeeld met collega’s. 
Deelnemers geven aan dat de masterclass heeft 
bijgedragen aan hun persoonlijke ontwikkeling. 

Meer informatie en contact
Sander.Verschure@surplus.nl

Meer besef van hoe om te gaan met 
complexe problemen kan de wereld 

redden.

https://www.radicalevernieuwing.nl/praktijkvoorbeelden/radicale-vernieuwer-verpleeghuiszorg-surplus-kleine-stapjes-radicaal-effect/
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Actielijn 4  |  Regionaal organiseren van goed werkgeverschap: 

Medische behandelcapaciteit

DOEL
Het organiseren van de medische zorg aan 
ouderen met complexe zorgvragen, zodat de juiste 
zorg op de juiste plaats wordt verleend en voldoet 
aan de gestelde kwaliteitseisen. Subdoel 1: In kaart 
brengen hoe groot de behoeften aan medische 
zorg voor deze doelgroep is en zal worden, afgezet 
tegen het groeiend tekort aan zorgprofessionals 
werkzaam binnen de medische-behandeldienst. 
Subdoel 2: Komen tot oplossingsrichtingen om 
ouderen in de regio met complexe zorgbehoeften 
thuis en in zorginstellingen te kunnen blijven 
voorzien in hun behoeften aan medische zorg. 
Hierbij worden keuzes gemaakt ten aanzien van 
de activiteiten die regionaal opgepakt kunnen 
worden en wat een zorgorganisatie zelf kan 
doen, eventueel met één of meerdere collega-
zorgorganisaties.
 
INHOUD
Er is een confrontatiematrix gemaakt waarin de 
groeiende vergrijzing en de groei van ouderen met 
complexe zorgvragen per gemeente is afgezet 
tegen de huidige en toekomstige medische 
behandelcapaciteit van de West-Brabantse 
samenwerkende VVT-organisaties. Deze matrix 
heeft de urgentie benadrukt om in gezamenlijkheid 
te komen tot oplossingsrichtingen om het hoofd 

te bieden aan dit maatschappelijke vraagstuk. 
Dat oplossingsrichtingen niet (enkel) vanuit 
bestuurders, maar juist vanuit zorgprofessionals 
aangedragen moeten worden was direct 
helder. Dat maakt dat elke zorgorganisatie 
een zorgprofessional als ‘ambassadeur’ heeft 
afgevaardigd. In samenspraak met de bestuurders 
geven wij invulling aan de doelstellingen. 

Tijdens een werkconferentie die plaats vond op 
14 oktober 2021 zijn zeven thema’s onder de 
aandacht gebracht bij een veel breder publiek 
van medische zorgprofessionals. Dit is gedaan 
door middel van workshops, uitgevoerd door 
de zorgprofessionals en ondersteund door 
bestuurders. Van alle zorgorganisaties waren 
zorgprofessionals uitgenodigd en aanwezig.  

RESULTAAT
De werkconferentie was succesvol vanuit het 
oogpunt ‘ontmoeten’ en ‘verbinden’. Daarnaast 
geven de uitkomsten van de werkconferentie een 
duidelijk beeld van de thema’s waarop concreet 
moet worden ingezet in 2022. De drie prioriteiten 
zijn:

 — Taakherschikking
 — Aantrekkelijkheid vak/regio/mogelijkheden voor 

instromers
 — Avondnacht-weekend-diensten optimalisatie

Ook is helder geworden dat behoefte bestaat aan 
informatie over lopende trajecten en projecten 
en een manier om deze informatie dichter bij de 
zorgprofessionals te brengen. Dat alles is input 
voor het vervolgproject waar we in 2022 mee aan 
de slag gaan. 

Meer informatie en contact
Lianne van Goch, info@metzorgvoorzorg.nl

Ik ben blij met de gezamenlijke 
erkenning voor dit maatschappelijk 

vraagstuk, we zijn klaar voor 
concrete actie(s).
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Actielijn 4  |  Regionaal organiseren van goed werkgeverschap: 

RITZ, Regionale Inzet Tijdelijke Zorg

DOEL
Gezien de dubbele vergrijzing waar de 
ouderenzorg mee te maken heeft, wordt het de 
komende jaren steeds belangrijker het potentieel 
van zorgmedewerkers zoveel mogelijk te benutten. 
Dit betekent dat de zorg anders georganiseerd 
moet worden. Dit kan door samen te werken en 
gebruik te maken van de capaciteit die regionaal 
beschikbaar is.

INHOUD 
RITZ staat voor Regionale Inzet Tijdelijke 
Zorg. Het is een unieke samenwerking tussen 
zorgorganisaties Thebe, De Wever, Mijzo, 
St. Franciscus en Surplus op het gebied van 
personele inzet. Met de tijdelijke inzet van 
collega’s bij een andere locatie of organisatie 
in de regio kunnen openstaande diensten in 
het rooster worden ingevuld en ‘ritzen’ we als 
het ware de roosters dicht. Daarnaast is het 
een laagdrempelige manier om een kijkje te 
nemen in de keuken van de buren en zo met 
nieuwe ideeën en inspiratie terug te gaan naar 
het eigen team. Het biedt de voordelen van een 
vast contract en tegelijk de flexibiliteit waar veel 
medewerkers naar op zoek zijn. Zorgorganisaties 
willen hiermee bijdragen aan een hogere 
medewerkerstevredenheid en het personeel voor 
de zorg behouden.

RITZ werkt met een digitaal platform, waarin 
planners diensten uitzetten die ze via de 
normale route niet ingevuld krijgen. Via een app 
ziet de medewerker, op basis van zijn of haar 
functieniveau, welke openstaande diensten 
beschikbaar zijn. Hij of zij kan zich via de app 
eenvoudig inschrijven voor één of meerdere 
diensten. Medewerkers zijn vrij om te kiezen óf ze 
extra willen werken, waar, wanneer en hoe vaak. 
Er is geen verplichting voor een minimaal aantal 
uren. 

RESULTAAT
Op 1 oktober 2021 is in eerste instantie voor drie 
maanden een pilot gestart. In deze periode wordt 
getest of het ICT-systeem werkt en de processen 
werkbaar zijn. De eerste diensten zijn gewerkt en 
de ervaringen van de medewerkers zijn positief! 

Meer informatie en contact
Mijke Aarnoudse, maarnoudse@stfranciscus.nl

“Het werken op een andere locatie 
is mij goed bevallen. Zeker voor 

herhaling vatbaar!”
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Terug naar inhoud 

Actielijn 4  |  Regionaal organiseren van goed werkgeverschap: 

Teamreflectie

RESULTAAT
In de regio’s West- en Midden-Brabant zijn bij 10 
organisaties volgens de train the trainer methode 
65 interne trainers bekwaamd in de methode. 

Betrokkenen geven aan dat Teamreflectie 
ondersteunt om elkaar binnen een team op te 
kunnen vangen en op de been te houden bij heftige 
en aanhoudende stressvolle gebeurtenissen. Zo 
is het mogelijk om de soms verwoestende impact 
van stress te reduceren, sneller en effectiever 
te herstellen van stress en jezelf en elkaar te 
behoeden voor uitval.

In de tweede helft van 2021 is een effectmeting 
uitgevoerd naar de opbrengsten en voorwaarden 
voor succesvolle implementatie. Deze heeft 
geresulteerd in een rapportage en een routekaart 
voor implementatie. Daarnaast zijn de ervaringen 

DOEL
De aanpak van Teamreflectie is ontstaan ten tijde 
van de eerste corona-uitbraak en heeft als doel 
het werkgeluk te vergroten en (ziekmakende) 
stress tegen te gaan. Teamreflectie is ontwikkeld 
in de regio Midden-Brabant op initiatief van 
zorgaanbieders en het team Waardigheid & 
Trots in de regio. De aanpak is geïnspireerd op de 
debriefing-aanpak van defensie en ontwikkeld in 
samenwerking met psychologen. 

INHOUD
Teamreflectie gaat uit van de erkenning dat 
een team te maken heeft gehad met stressvolle 
situaties en dat het belangrijk is aan deze periode 
of situatie(s) aandacht te geven. Onder leiding 
van een coach krijgt een team de gelegenheid 
om in openheid te reflecteren op gebeurtenissen. 
Teamleden krijgen daarbij handvatten voor het 
omgaan met stress en er worden afspraken 
gemaakt over hoe men elkaar in de toekomst 
kan ondersteunen. Na enkele maanden volgt een 
tweede bijeenkomst met het team. Een belangrijke 
pijler is de buddy-aanpak. Op de website van 
Waardigheid & Trots staat de aanpak uitgebreid 
beschreven.

met Teamreflectie in de regio gedeeld tijdens 
het Waardigheid & Trots congres – Werken met 
plezier op 22 november 2021: https://youtu.be/
CVaWiaWifmY. 

Wanneer we een doorkijkje nemen naar 
2022, staat een structurele implementatie van 
Teamreflectie op de agenda, waarbij we in 
Midden- en West-Brabant samenwerken. Vanuit 
verschillende andere regio’s en sectoren is interesse 
getoond in de mogelijkheden om Teamreflectie in te 
zetten.

Meer informatie en contact
jory.elshout@mijzo.nl

“Je spreekt elkaar elke dag, maar 
toch ben ik achter dingen gekomen 
die ik niet wist. Zo zat iemand thuis 
in een hele heftige situatie wat je 

ook meeneemt naar je werk.”

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/aan-de-slag-met-teamreflectie/
https://youtu.be/CVaWiaWifmY
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Terug naar inhoud 

Actielijn 5  |  Toepassen van technologie en benutten van data: 

Anders Werken in de Zorg

DOEL
Samenwerken om de inzet van arbeidsbesparende 
zorgtechnologie in verpleeghuizen in West-
Brabant te versnellen, dat is wat de deelnemende 
organisaties aan Anders Werken in de Zorg zich 
voornamen begin 2019. 

INHOUD
Alle samenwerkende VVT-organisaties in de 
regio zijn aan de slag gegaan met de inzet van 
zorgtechnologie en de opschaling ervan. De 
volgende innovaties zijn in 2021 breed ingezet in 
verpleeghuizen van Breda tot Bergen op Zoom: 
slim incontinentiemateriaal, slimme brillen, de 
Wolk-heupairbag, een slimme vloer, het zorgtoilet 
en de Momo BedSense sensoren. 

Om organisaties te helpen met de uitdagingen 
waar zij tegenaan lopen bij de implementatie 
van zorgtechnologie is en wordt de kennis 
en ervaring gedeeld tijdens werkplaatsen en 
symposia. Om vast te stellen welke effecten de 
inzet van zorgtechnologie heeft op de kwaliteit 
van de zorg (worden cliënten en medewerkers er 
gelukkiger van?) en de arbeidsproductiviteit (helpt 
de technologie om tijd en kosten te besparen?) 
is onderzoeksinstituut Vilans betrokken bij het 
project. Vanaf het eerste moment heeft Vilans 
meegekeken bij alle implementaties en de 
effecten en opbrengsten in beeld gebracht. Uit de 
onderzoeksresultaten blijkt dat de technologieën 
die binnen Anders Werken zijn ingezet kunnen 
leiden tot betere zorg en veel tijd kunnen besparen 
voor medewerkers. 

RESULTAAT
Binnen het programma zijn we er de afgelopen 
drie jaar in geslaagd de inzet van zorgtechnologie 
te versnellen. We hebben een sterk kennisnetwerk 
opgebouwd en veel inzicht gekregen in de 
effectiviteit en opbrengsten van de inzet van 
verschillende technologieën. Ook andere 
samenwerkingsverbanden van VVT-organisaties 
in Friesland, Zeeland en Midden-Brabant hebben 
zich aangesloten bij de beweging. De landelijke 
beweging heeft nog meer glans gekregen tijdens 
het eerste landelijke congres Anders Werken in 
de Zorg in Nieuwegein. De verwachting is dat de 
komende periode nog meer organisaties en regio’s 
zullen aansluiten. 

Meer informatie en contact
Nils van de Reijt, nils@anderswerkenindezorg.nl
www.anderswerkenindezorg.nl

’Ik vind het programma 
buitengewoon stimulerend. Wij zijn 
als kleine organisatie minder in de 
gelegenheid en positie om echt met 
innovaties te gaan starten. Ik vind 
het een uitgesproken kans voor ons 
om hieraan mee te doen. Dat is voor 

mij het allerbelangrijkste.’

https://anderswerkenindezorg.nl/resultaten-vilans-onderzoek-naar-anders-werken-in-de-zorg/
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