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Inleiding
Toen in 2018 regionale transitiemiddelen beschikbaar kwamen voor een periode 
van vier jaar hebben bestuurders van VV&T-organisaties in Midden-Brabant zich 
met zorgkantoor VGZ verenigd in een transitietafel. Middels een tiental projecten is 
uitvoering gegeven aan de thema’s instroom, behoud en mantelzorgondersteuning. 
Sommige van deze projecten zijn gestopt of geborgd, andere lopen nog of zijn in de 
opstartfase. In 2020 heeft de transitietafel een gezamenlijke visie op de toekomst van 
de zorg voor ouderen vastgesteld over de domeingrenzen heen (WMO, WLZ, ZVW). 

Deze visie, onder de noemer Samen Richting Geven aan oude-
renzorg Midden-Brabant, is vertaald in vijf actielijnen met als 
kern:

1) Actieve voorbereiding op ouder worden
2) De zorgzame samenleving
3) Juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment
4) Aandacht voor medewerkers
5) Inzet zorgtechnologie is vanzelfsprekend

De samenwerkingsrelatie tussen de verpleeghuizen in de regio 
is de afgelopen jaren verstevigd. Tijdens de coronapande-
mie heeft de VV&T sector - ongewild - een doorkijkje naar 
de nabije toekomst gekregen: veel complexe zorgvragen en 
te weinig professionals die de zorg kunnen bieden. Het heeft 
bestuurders gesterkt in hun visie op de toekomst en heeft de 
noodzaak om deze visie uit te dragen onderstreept. Medio 
2021 is daarom de bewustwordingscampagne over de toe-

komst van de ouderenzorg ‘Het is tijd voor een ander verhaal’ 
van start gegaan. Doel van deze campagne is ouderen, de 
samenleving, de overheid, professionele partijen en de eigen 
zorgprofessionals bewust te maken van de veranderingen die 
noodzakelijk zijn om er ook straks te kunnen zijn voor ouderen 
die ons echt nodig hebben.
 
De periode van regionale transitiemiddelen komt eind 2021 
ten einde. De samenwerking tussen VV&T-organisaties gaat 
echter onverminderd door. Omdat we beseffen dat werkelij-
ke innovatie alleen in gezamenlijkheid tot stand kan komen. 
We continueren een aantal lopende projecten met het oog 
op borging en opschaling. En starten nieuwe projecten om 
de actielijnen uit de regiovisie een boost te geven. Alhoewel 
COVID de voortgang heeft bemoeilijkt, zijn ook in 2021 mooie 
resultaten bereikt. In dit overzicht hebben we de resultaten van 
de lopende projecten samengevat. 



Oud worden en oud zijn hoort bij het leven. Een actie-
ve voorbereiding op ouder worden kan bijdragen aan 
een onbezorgde oude dag. Dat betekent nu al voor-
sorteren op situaties die onvermijdelijk horen bij het 
ouder worden. Om straks vragen en problemen voor 
te zijn. Vragen als: Moet ik nu mijn huis aanpassen of 
ga ik als het moet verhuizen? Heb ik mijn financiën 
op orde als me straks iets overkomt? Wat doe ik om 
mobiel en gezond te blijven? Wie is er in mijn netwerk 
om mij te helpen als het wat minder gaat? Welke 
professionele of technologische hulp is beschikbaar? 
Waar kan ik dat halen en wat kost dat allemaal? 
Vragen die niet aan de orde lijken als alles goed gaat, 
maar wel dringend worden als het minder gaat. 

Waar zijn we mee bezig?

     Bewustwordingscampagne - het is tijd voor een 
ander verhaal 

     Langer actief thuis (reablement) 

Bekijk actielijn 1 online Ga naar overzichtspagina

ACTIELIJN 1:

Actieve 
voorbereiding op 
ouder worden

https://samenrichtinggeven.nl/actielijnen/actieve-voorbereiding-op-ouder-worden/


Zelfstandig thuis wonen is het credo. Hopelijk is dat 
veel mensen gegund. Een fijn leven leven, waarin je 
eigen baas bent over de invulling van je dagen, zon-
der te veel ongemakken, al dan niet met ondersteu-
ning van hulpmiddelen of de hulp van anderen. Wat 
en wie ouderen nodig hebben om zo lang mogelijk 
zelfstandig te blijven en mee te doen, bepalen zij en 
hun lokale netwerk zelf.

Is zorg en ondersteuning nodig dan is het fijn als er 
een goede wisselwerking is tussen de informele zorg 
van bijvoorbeeld familie en buren en de formele zorg 
van bijvoorbeeld de thuiszorg en huisartsen. Dit zien 
we terug bij community care: zorgen voor elkaar. In 
die zorgzame samenleving kijken we naar elkaar om. 
Iedereen doet mee en draagt bij naar eigen vermo-
gen.
 

Waar zijn we mee bezig?

     Mantelzorgondersteuning 

Bekijk actielijn 2 online Ga naar overzichtspagina

ACTIELIJN 2:

De zorgzame 
samenleving

https://samenrichtinggeven.nl/actielijnen/de-zorgzame-samenleving/


Ouderen in het verpleeghuis hebben zware en com-
plexe zorgvragen. Het vraagt forse inspanningen van 
alle betrokkenen om op een goede manier tegemoet 
te komen aan zorgvragen die steeds specialistischer 
worden. Met de inspanningen die dat vraagt, neemt 
ook de druk op de thuiszorg toe.

Een van de mogelijkheden om de grote druk op de 
zorg het hoofd te bieden, is ervoor te zorgen dat we 
zorgvraag en -aanbod gezamenlijk organiseren en 
op elkaar afstemmen. Door regionaal alle specialisti-
sche krachten te bundelen en capaciteit en expertises 
van medewerkers zo effectief mogelijk in te zetten, 
streven we ernaar dat elke (toekomstige) oudere met 
een zorgvraag de juiste zorg op de juiste plek op het 
juiste moment ontvangt. 

Waar zijn we mee bezig?

   Project RITZ (Regionale Inzet Tijdelijke Zorg)

ACTIELIJN 3:

Juiste zorg op
juiste plek en juiste 
moment

Bekijk actielijn 3 online Ga naar overzichtspagina

https://samenrichtinggeven.nl/actielijnen/juiste-zorg-op-de-juiste-plek/


Om goede zorg voor ouderen in stand te houden, is 
goede zorg voor medewerkers één van de vereisten. 
Opgeleide en vitale zorgprofessionals die met plezier 
hun werk doen, moeten daarom kunnen rekenen op 
een organisatie die duurzame inzetbaarheid en een 
leven lang leren mogelijk maakt.

Wat wordt van medewerkers verwacht? Dat zij als 
betrokken begeleiders vloeiend bewegen tussen 
cliënt, mantelzorgers en netwerkpartners om samen 
de benodigde ondersteuning te organiseren. Dat zij 
zijn toegerust om op maat (specialistische) zorg en 
welzijn te verlenen en als vanzelfsprekend gebruik 
maken van zorgtechnologie.

Het is óók een professional die zich verantwoordelijk 
voelt voor de eigen ontwikkeling en gebruik maakt 
van opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Ie-
mand die met plezier werkt, fit en veerkrachtig is, vol-
doening en energie haalt uit het werk en zich bewust 
is van een gezonde werk-privé balans. 

Waar zijn we mee bezig?

  Project Onderwijsvernieuwing 

  Regionale aanpak zij-instroom Zzet 

  Project Teamreflectie 

  Project SwitchZ 

  Project Versterken van Vitaliteit 

  Project Nieuwe manier van leren, MBO ZIN

ACTIELIJN 4:

Aandacht voor 
medewerkers

Bekijk actielijn 4 online Ga naar overzichtspagina

https://samenrichtinggeven.nl/actielijnen/aandacht-voor-medewerkers/


ACTIELIJN 5:

Inzet zorgtechnologie 
is vanzelfsprekend

Bekijk actielijn 5 online Ga naar overzichtspagina

Inzet van zorgtechnologie is niet meer weg te denken. 
Om voldoende capaciteit en kwaliteit van zorg te 
blijven bieden en om zorg betaalbaar, beschikbaar 
en dichtbij te houden. Zorgtechnologie is een breed 
begrip en laat zich lastig inkaderen. Het gaat verder 
dan instrumenten en software. Het zijn slimme tech-
nologische vernieuwingen die bijdragen aan efficiën-
ter werken en gemak en verlichting opleveren. Voor 
zowel cliënten als medewerkers. Slimme apparaten 
in huis bijvoorbeeld die zorgen dat je makkelijker de 
gordijnen dichtdoet of lampen aan. Of een GPS-
tracker waardoor mensen met dementie ook buiten 
de eigen leefruimte kunnen wandelen. Spraakge-
stuurd rapporteren voor medewerkers of slim inconti-
nentiemateriaal. De mogelijkheden zijn legio.

Zorgtechnologie is redelijk nieuw. Medewerkers en 
cliënten moeten daar vertrouwd mee raken. Het 
uitgangspunt is dat de wensen, verwachtingen en 
mogelijkheden van cliënten en professionals in grote 
mate leidend zijn voor de vraag welke technologie 
wordt ingezet. De kennis en ervaring die we opdoen 
met inzet van (zorg)technologie willen we vooral met 
elkaar delen, zodat we van elkaar leren en optimaal 
gebruik maken van de mogelijkheden die zorgtech-
nologie biedt. 

Waar zijn we mee bezig?

  Slim incontinentiemateriaal

  Medido

  Spraakgestuurd rapporteren

  Digitaal vaardige medewerkers

  Smart glasses

  Track & Trace

https://samenrichtinggeven.nl/actielijnen/inzet-zorgtechnologie-is-vanzelfsprekend/


“

Doel
VVT-organisaties in Midden- en West-Brabant hebben 
het initiatief genomen voor de bewustwordingscampag-
ne ‘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 zorgor-
ganisaties en partners zich samen sterk maken voor 
een toekomstbestendige zorg en welzijn voor ouderen.

Inhoud
De manier waarop de zorg voor ouderen nu georga-
niseerd is, is op korte termijn niet meer houdbaar. Het 
aantal ouderen neemt toe. Zorgvragen worden com-
plexer. Er zijn niet genoeg mensen om deze zorg te 
bieden. We staan op een kruispunt. Er moet iets veran-
deren. 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. 

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

Meer informatie en contact
Jory Elshout, jory.elshout@mijzo.nl

BEWUSTWORDINGSCAMPAGNE – HET IS TIJD VOOR EEN ANDER VERHAAL

Ga naar overzichtspagina

PROJECTEN ACTIELIJN 1: Actieve voorbereiding op ouder worden

Resultaat
De theatervoorstellingen waren zowel live in de thea-
terzaal als online te volgen. Per livestream volgden zo’n 
150-200 mensen de livestream. In één uur werden de 
deelnemers in een vlot tempo meegenomen in de cijfer-
matige onderbouwing van de prangende boodschap, 
werden ze via Mentimeter uitgedaagd mee te denken 
en hebben we inspirerende gasten mogen ontvangen. 
De theatermakers verrasten 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. Iedere doelgroep (ouderen, mantelzorgers, 
huisartsen, zorgorganisaties, gemeenten, welzijnsor-
ganisaties, woningcorporaties) wordt geïnspireerd en 
gestimuleerd om binnen en buiten de eigen organisatie 
passend beleid te ontwikkelen.

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!



“

Doel
Het doel van het programma Langer Actief Thuis (LAT) 
is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun wo-
ning kunnen blijven functioneren. 

Inhoud
Het programma LAT bevat een interdisciplinaire werk-
wijze, waarbij ouderen die zich aanmelden voor wijkver-
pleging in maximaal 12 weken door de wijkverpleging, 
fysiotherapeut en ergotherapeut worden begeleid naar 
maximale zelfstandigheid. Na het doorlopen van het 
programma LAT wordt de indicatie voor wijkverpleging 
gesteld voor de activiteiten waarbij iemand dan nog 
hulp nodig heeft.  

Meer informatie en contact
Elly Branderhorst, elly.branderhorst@mijzo.nl

PROJECT LANGER ACTIEF THUIS (GEBASEERD OP REABLEMENT)

Ga naar overzichtspagina

PROJECTEN ACTIELIJN 1: Actieve voorbereiding op ouder worden

Resultaat
Een pilot met het programma LAT is in 2021 bij Mijzo 
uitgevoerd. Vanaf maart is gestart met de uitvoering 
van het programma LAT bij één wijkteam van Mijzo. In 
de periode maart tot november hebben zich 23 ouderen 
aangemeld voor deelname aan het programma LAT. 
Zes van deze ouderen hadden bij de intake geen doelen 
gericht op zelfredzaamheid. Er was bij deze ouderen bij-
voorbeeld sprake van wondzorg of andere zorg waarbij 
professionele ondersteuning nodig was. Zij zijn na de 
intake uitgestroomd. De overige 17 ouderen hadden wel 
doelen geformuleerd gericht op zelfredzaamheid. Zij 
hebben het programma LAT doorlopen. 

De volgende resultaten zijn daarbij behaald.

Behaalde resultaten 
LAT

17 ouderen gestart met 
LAT

Aantal ouderen volledig 
zelfstandig na LAT

9 52,9%

Aantal ouderen minder 
hulp na LAT

3 17,6%

Verschil tijdsinzet wijk-
verpleging

19,6 uur/
week

1,2 uur p.p./ 
week

In totaal is dus meer dan de helft van de deelnemende 
ouderen aan het programma LAT weer volledig zelf-
standig geworden na doorlopen van het programma. 
17,6% van de ouderen had na afronding van het pro-
gramma nog wel hulp nodig, maar wel minder hulp dan 
bij de start. In totaal werd per persoon gemiddeld 1,2 
uur minder wijkverpleging ingezet per week. Hierdoor 
ontstond ruimte om weer nieuwe ouderen in te laten 
stromen in de wijkverpleging. 

Ik kan nu weer zelf bepalen 
wanneer ik onder de 
douche ga. Dat is een stuk 
zelfstandigheid en vrijheid dat 
ik teruggekregen heb.” 
 
Ervaring cliënt



“
Meer informatie en contact
Jory Elshout, jory.elshout@mijzo.nl

PROJECT MANTELZORGONDERSTEUNING

Ga naar overzichtspagina

PROJECTEN ACTIELIJN 2: De zorgzame samenleving

Doel
Uitgangspunt van het project Mantelzorgondersteuning 
is de behoefte van mantelzorgers in de regio om, samen 
met de naaste met dementie, zo lang mogelijk verant-
woord thuis te kunnen blijven wonen. Zorgorganisaties 
De Wever, Mijzo en Thebe onderschrijven deze behoefte 
en werken samen om een flexibel aanbod aan onder-
steuningsprogramma’s voor mantelzorgers te organise-
ren in de regio Midden-Brabant. 

Inhoud
Twee ondersteuningsprogramma’s zijn ontwikkeld in 
de regio. Ten eerste Dementie en nU, een programma 
voor mantelzorgers. En ten tweede Samen verder met 
dementie. Di programma richt zich op mantelzorgers en 
de naaste met dementie. Iedere groep wordt begeleid 
door twee deskundige trainers.

Beide programma’s bieden lotgenotencontact en 
psycho-educatie. Deze vorm van ondersteuning aan 
mantelzorgers richt zich niet alleen op het geven van 
informatie, maar ook op de psychische en sociale gevol-
gen van de ziekte en hoe daarmee om te gaan. Het doel 
van psycho-educatie is om de draagkracht van mantel-
zorgers te vergroten. Deze vorm van ondersteuning is 
internationaal erg effectief gebleken. Ook uit de evalua-
ties van deelnemers blijkt dat dit effectief is en voorziet 
in behoefte.

Resultaat
Het afgelopen jaar zijn - ondanks de beperkingen door 
Corona - acht ondersteuningsprogramma’s aangebo-
den aan mantelzorgers en hun naaste met dementie. 
Het programma Dementie en nU in de gemeenten 
Tilburg, Goirle, Loon op Zand, Dongen en Oisterwijk. Het 
programma Samen verder met dementie is verzorgd in 
de gemeenten Heusden en Waalwijk.

Daarnaast is in 2021 gestart met kennis- en expertise-
deling van de poule van coaches. Naast het werven, 
trainen en inwerken van nieuwe coaches zijn inspiratie-
sessies georganiseerd voor de betrokken coaches. De 
thema’s groepsdynamiek en netwerken zijn aan bod 
gekomen.

De aandacht gaat in 2022 uit naar de borging van de 
samenwerking van de organisaties over de grenzen van 
de eigen organisatie heen. Waarbij gezocht wordt naar 
een structurele, mogelijk domeinoverstijgende financie-
ring vanaf 2023.

De bijeenkomsten hebben me 
geholpen met andere ogen naar 
problemen te kijken. Ik geniet van de 
dagen dat het goed gaat. 
 
Ervaringen delen met andere mantel-
zorgers heeft heel positief gewerkt. 
 
Samen lunchen en door de 
gesprekken, kan ik goed voor mezelf 
zorgen en kan ik ook soms weer 
samen genieten. 
 
Ik voel me rustiger door de 
informatie, de adviezen en het 
delen van verhalen met andere 
mantelzorgers.



“
Ga naar overzichtspagina

PROJECT RITZ, REGIONALE INZET TIJDELIJKE ZORG

Informatie en contact
Mijke Aarnoudse, maarnoudse@stfranciscus.nl

PROJECTEN ACTIELIJN 3: Juiste zorg op juiste plek en juiste moment

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 re-
gionaal beschikbaar is. Zorgorganisaties willen met het 
project RITZ bijdragen aan een hogere medewerkerste-
vredenheid en het personeel voor de zorg behouden.

Inhoud 
RITZ staat voor Regionale Inzet Tijdelijke Zorg. Het 
is een unieke samenwerking tussen zorgorganisaties 
Thebe, De Wever, Mijzo en St. Franciscus 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 flexibi-
liteit waar veel medewerkers naar op zoek zijn. 

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 verplich-
ting voor een minimaal aantal uren. 

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

Het werken op een andere 
locatie is mij goed bevallen. 
Zeker voor herhaling 
vatbaar!”



“

PROJECT ONDERWIJSVERNIEUWING

Informatie en contact
Monique Cooijman, monique.cooijman@thebe.nl

PROJECTEN ACTIELIJN 4: Aandacht voor medewerkers

Doel
Doel van het project Onderwijsvernieuwing is om de 
samenwerking tussen zorgaanbieders en onderwijsor-
ganisaties in het MBO te vernieuwen en te versterken. 
Zorgaanbieders hebben dringend behoefte aan radicale 
onderwijsvernieuwing en verdergaande integratie van 
onderwijs en praktijk. De achterliggende problematiek 
is dubbele vergrijzing, personeelskrapte en toenemende 
complexiteit.

Goed opgeleide medewerkers moeten kunnen inspelen 
op de visie dat gezondheid breder is dan ziekte en dat 
het accent meer komt te liggen op welbevinden, veer-
kracht en reablement. Al deze ontwikkelingen vragen 
om breed opgeleide, reflectieve, flexibele en zelfstandige 
professionals. Deze (en andere) competenties moeten 
op een passende manier belicht en uitgedragen worden 
in zowel de zorgpraktijk als het onderwijs. 

Inhoud
In 2021 is de opdracht van de beoogde radicale ver-
nieuwing uitgebreid besproken in bijeenkomsten waarin 
onderwijs en werkveld elkaar live troffen. Eerst gebeur-
de dat op bestuurlijk en directieniveau. Later in werk-
bijeenkomsten met medewerkers uit het werkveld en 
docenten. Iets later in het jaar was de bestuurlijke notitie 
Radicale beleidskeuzes aanleiding voor een rondetafel-
gesprek. Ook is verbinding gemaakt met de opbreng-
sten van Innovatieve werksessies van Transvorm die in 
juni hebben plaatsgevonden. 

Resultaten
Alle ontmoetingen hebben geleid tot een meer gedeelde 
visie op inhoud en organisatie van het onderwijs. Daarin 
lag de energie om verdere stappen te zetten. Het ver-
volgprogramma, vervat in een werkplan dat doorloopt 
in 2022, bevat de volgende onderdelen:

• BPV-matching
• Deskundigheidsbevordering in samenwerking met De 

Zorgacademie
• Train the trainer voor werkbegeleiders
• Didactische versterking van werkplekleren
• Voorbeeldprojecten bij twee zorgorganisaties

Leren is altijd en dat geldt 
voor iedereen.

Ga naar overzichtspagina



“

REGIONALE AANPAK ZIJ-INSTROOM ZZET

Informatie en contact
Monique Cooijman, monique.cooijman@thebe.nl

PROJECTEN ACTIELIJN 4: Aandacht voor medewerkers

Doel
Het doel is het realiseren van een tweejarig opleiding-
straject MBO 3 VZ/MZ voor volwassen zij-instromers 
in de zorg die niet meer dagelijks in de schoolbanken 
willen zitten. 

Dit traject sluit aan bij de behoefte en de al aanwezige 
ervaring van de studenten èn bij de behoefte en de 
praktijk van de zorgaanbieders. Dit opleidingstraject is 
een co-creatie van zorgaanbieders en het onderwijs en 
valt binnen de mogelijkheden en wettelijke vereisten van 
het reguliere (bekostigde) onderwijs.

Inhoud
Vijf zorgorganisaties en drie ROC’s zijn, in samenwerking 
met Transvorm, in 2019 binnen het regulier onderwijs 
gestart met twee opleidingstrajecten voor zij-instromers. 

•Traject niveau 0/1 leidt op voor ondersteunende func-
ties zoals gastvrouw, sfeermaker of afdelingsassistent. 
•Zzet (Zorg, zij-instroom en talent) is een verkort twee-
jarig opleidingstraject VZ/MZ zij-instroom voor niveau 3 
verzorgende IG. 

Deelnemers leren in de praktijk. Onderwijs en de prak-
tijkbegeleiding sluiten aan bij eerdere werk- en leven-
servaring waardoor de opleidingsduur per zij-instromer 
kan variëren. 

Resultaat
Vanaf oktober 2019 hebben 140 deelnemers het oplei-
dingstraject niveau 0/1 afgerond. In het voorjaar 2020 
zijn opnieuw 10 groepen gestart. 

Begin maart 2020 zijn 18 deelnemers gestart met Zzet. 
September 2020 is een tweede groep ZZeT-studenten 
gestart. De diplomering van de eerste groep ZZeT, nu 
nog 8 studenten, is in maart 2022. De tweede groep, nu 
nog 9 studenten, behaalt het diploma in oktober 2022. 
Diplomeringen BBL worden binnen het LLO team verder 
uitgewerkt.

Verdere ontwikkeling, uitrol en borging van het oplei-
dingstraject ZZeT gebeurt in samenwerking met het 
ROC Tilburg.  ROC Tilburg heeft de opzet opgenomen 
en gecontinueerd in het flexibele leerlandschap. In de 
bredere aanpak van onderwijsvernieuwing in de regio 
worden (onderdelen van) de opleidingen geborgd. 
Behoeftepeiling en eventuele uitvoering voor extra 
groepen traject niveau 0/1 gebeurt via het eigen oplei-
dingsbudget van zorgorganisaties en niet meer via de 
transitiemiddelen. 

We zijn enorm trots op de 
studenten dat zij in deze 
hectische tijden de stap naar 
de zorg willen maken.

Ga naar overzichtspagina
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TEAMREFLECTIE

Informatie en contact
Jory Elshout, jory.elshout@mijzo.nl

PROJECTEN ACTIELIJN 4: Aandacht voor medewerkers

Doel
De aanpak van Teamreflectie is ontstaan ten tijde van 
de eerste Corona-uitbraak en heeft als doel het werkge-
luk te vergroten en (ziekmakende) stress tegen te gaan. 

Inhoud
Het instrument 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 deskundige psycholo-
gen. 

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 aandacht te 
geven. Onder leiding van een coach krijgt een team de 
gelegenheid om te reflecteren op gebeurtenissen. Team-
leden krijgen daarbij handvatten voor het omgaan met 
stress en er worden afspraken gemaakt over hoe men 
elkaar 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 volledige aanpak uitgebreid beschreven.

Resultaat
In de regio’s West- en Midden-Brabant zijn bij 10 orga-
nisaties 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 stress-
volle 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 uitge-
voerd naar de opbrengsten en voorwaarden voor suc-
cesvolle implementatie. Deze meting heeft geresulteerd 
in een rapportage en een routekaart voor implemen-
tatie. Daarnaast zijn de ervaringen 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.

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.”

Ga naar overzichtspagina
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SWITCHZ

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

PROJECTEN ACTIELIJN 4: Aandacht voor medewerkers

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-ni-
veau. 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 door-
ontwikkelen en borgen van het SwitchZ-programma. 
Verder hebben we onder meer: 

• De samenwerking met de 6 deelnemende zorgorga-
nisaties 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. Mo-
menteel doorlopen ruim 120 mensen het traject. Gezien 
de grote personeelstekorten hebben we deze mensen 
hard nodig. Bovendien brengen ze ook geheel andere 
werkervaring en een dosis levenservaring mee en vor-
men 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 zorgor-
ganisaties 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 recrui-
ters. 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 

Ik vraag me af waarom ik 
deze stap niet eerder heb 
genomen….. Ik kan écht iets 
betekenen en dat maakt 
me ontzettend blij. Wat is dit 
dankbaar werk!

Ga naar overzichtspagina
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VERSTERKEN VAN VITALITEIT

Informatie en contact
Monique Cooijman, monique.cooijman@thebe.nl

PROJECTEN ACTIELIJN 4: Aandacht voor medewerkers

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 van onder andere het project Versterken van 
Vitaliteit 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 vita-
liteitscoach (V-Coach) op de werkvloer, dichtbij mede-
werker en management. Bij andere organisaties is de 
V-Coach als adviseur ingezet met de opdracht vitaliteit 
te borgen in de processen en het duurzaamheidsbeleid. 
V-coaches zijn gedetacheerd naar twee kleinere organi-
saties, De Wijngaerd en St. Elisabeth.

Resultaat
De V-Coaches hebben een veelheid aan activiteiten ont-
wikkeld 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-Coa-
ches 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 pas-
send bij hun behoefte. Denk aan train de trainer en het 
geven van workshops.

• Er zijn 3 thema’s inhoudelijk uitgewerkt:
◊	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 (digi-
tale 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;

◊	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;

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

•  De samenwerking met Transvorm is tot stand ge-
bracht 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.

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.

Ga naar overzichtspagina
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NIEUWE MANIER VAN LEREN, MBO ZIN 

Informatie en contact
Elise Boone, e.boone@hetlaar.nl

PROJECTEN ACTIELIJN 4: Aandacht voor medewerkers

Doel
Het MBO Zorg Innovatie Netwerk (ZIN) is ontstaan 
met als doel om studenten, leerlingen en medewerkers 
innovatief op te leiden, over de grenzen van organisaties 
heen. Zodat medewerkers beter aansluiten bij wat de 
cliënt en de organisatie in deze tijd vragen. De snel ver-
anderende samenleving en complexer wordende zorg 
maken het noodzakelijk dat het opleiden van zorgpro-
fessionals verandert. Toekomstige medewerkers moeten 
worden opgeleid tot professionals met een onderzoe-
kende houding waarvan kritisch denken een belangrijk 
onderdeel is.

Inhoud
MBO-ZIN is een samenwerkingsinitiatief geweest van 
Amaliazorg, ‘t Heem, Het Laar, Mariaoord, St. Franciscus, 
ZGEM en ROC Tilburg. Amaliazorg en ZGEM zijn voor-
tijdig uit het project gestapt. Zij hebben een vernieu-
wend opleidingsprogramma in de praktijk en op school 
opgezet. 

De focus van MBO-ZIN lag op onderzoekend leren en 
het aanbieden van een KRACHTIGE, veilige leeromge-
ving waar leerlingen ruimte krijgen en worden uitge-
daagd om invulling te geven aan hun leerproces. 

Het MBO-ZIN werd uitgewerkt in drie pijlers:
1. Uitwisselingstages:
2. Praktijkonderwijsbijeenkomsten
3. Deskundigheidsbevordering voor werkbegeleiders

Resultaat
• Er zijn 5 lesgroepen gestart met in totaal 69 studenten. 

De uitstroom was 28%.
• Er vonden 7 uitwisselingstages plaats tussen 52 stu-

denten bij 5 organisaties.
• 25 trainingen voor werkbegeleiders (±200 deelne-

mers).
• 6 Praktijkonderwijsbijeenkomsten.
• Programmalijn deskundigheidsbevordering werkbe-

geleiding.
• Programma Uitwisselingstages en Praktijkonder-

wijsbijeenkomsten 2020-2021 met daarbij horende 
handreikingen.

• MBO-ZIN is benoemd als koploper binnen het landelij-
ke actieleernetwerk.

Ondanks alle positieve ervaringen bleken de aange-
sloten organisaties helaas te klein om het project op te 
schalen. Daarom is MBO-ZIN in december 2021 gestopt. 
Na 3 jaar samenwerking tussen de zorgorganisaties en 
met het ROC is er veel van elkaar geleerd. Een aantal 
van deze ‘lessons learned’ zijn:

• Covid-19 gaf veel beperkingen, desondanks is er 
steeds creatief omgegaan met de belemmeringen en 
zijn constructieve oplossingen bedacht .

• Positieve ervaringen bij studenten, docenten en werk-
begeleiders met de opzet en werkwijze van MBO-ZIN.

• Experimenteerruimte heeft geleid tot (nieuwe) inzichten: 
◊	Belang kritisch denken bij verzorgenden
◊	Behoefte flexibel onderwijs/maatwerk
◊	Opleiden is een gezamenlijke opgave van onderwijs 

en zorgorganisaties
• Het MBO-ZIN stopt, maar het gedachtegoed wordt 

ingebed in het reguliere BBL–onderwijs.
◊	Onderwijs wordt meer op maat en flexibel ingericht.
◊	Toekomstige medewerkers worden opgeleid tot 

professionals met een onderzoekende houding 
waarvan kritisch denken en regie op leren belangrijk 
onderdelen zijn.

◊	Er is aanbod vanuit Leven Lang Ontwikkelen, waar-
bij steeds de samenwerking tussen de praktijk en 
het onderwijs wordt gezocht. 

Lizette: ‘Ik vind de 
uitwisselingsstages geweldig. 
Je leert zoveel door bij 
andere organisaties te kijken. 
Daardoor heb ik goede 
verbeteradviezen kunnen 
geven aan mijn team’.

Ga naar overzichtspagina
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SLIM INCONTINENTIEMATERIAAL

PROJECTEN ACTIELIJN 5: Inzet zorgtechnologie is vanzelfsprekend

Doel
Slim incontinentiemateriaal is een technologisch hulp-
middel om inzicht te krijgen in het mictiepatroon van 
cliënten. Met behulp van een logger of clip en een bij-
behorend incontinentieproduct wordt het mictiepatroon 
van een cliënt duidelijk. En is het mogelijk om op de 
juiste momenten verschoningsmaterialen aan te bieden. 
Door de inzet van slim incontinentiemateriaal wordt 
tijd gecreëerd voor andere taken (bijvoorbeeld welzijn) 
rondom de cliënt. 

Inhoud
Urine-incontinentie kan een zeer aangrijpende aandoe-
ning zijn, zowel voor degenen die het heeft als voor de 
mensen om hen heen. Het is een veel voorkomend pro-
bleem bij ouderen en zorgt voor ongemak. Denk hierbij 
aan de extra afhankelijkheid en de benodigde extra 
zorgmomenten voor zorgmedewerkers. Daarnaast is 
het verwisselen van incontinentiemateriaal en verscho-
nen na lekkage fysiek zwaar voor zorgverleners.

Er zijn meerdere aanbieders van slim incontinentiema-
teriaal op de markt. Met sensoren wordt de verzadiging 
van het incontinentiemateriaal via een app op de smart-
phone van de zorgmedewerker zichtbaar. Dit kan een 
meetmoment van 72 uur zijn om inzicht te verkrijgen in 
het mictiepatroon van de cliënt. Of een 24/7 oplossing 
waarbij de incontinentiezorg individueel op de cliënt kan 
worden afgestemd. In Midden-Brabant ondersteunen we 
organisaties bij de implementatie van slim incontinen-
tiemateriaal door de inzet van een implementatiecoach, 
die de organisatie begeleidt bij de ingebruikname van 
het materiaal.

Resultaat
Het mooie aan de technologie van slim incontinentie-
materiaal is dat het zowel het comfort als de zelfregie 
van de cliënt vergroot. Immers de zorg rondom de 
nog aanwezige toiletgang komt ook in beeld. Doordat 
de toepassing onnodige controles voorkomt (ook ’s 
nachts), neemt de nachtrust van cliënten toe. Daarnaast 
verbetert de huidconditie. Het werkplezier van zorgme-
dewerkers neemt toe doordat ze vanuit inzicht geen 
onnodige controles meer hoeven te verrichten. Hierdoor 
neemt de fysieke belasting van medewerkers af. Dit 
biedt zorgmedewerkers meer ruimte in tijd om op een 
andere manier aandacht aan de cliënt te bieden. 

Deelnemende organisaties zijn Maria Oord, St Francis-
cus, Het Laar met twee afdelingen, ZGEM, De Wever en 
Actief Zorg. 

Slim incontinentiemateriaal 
ondersteunt de medewerkers 
van Maria-Oord in het 
bieden van de zorg volgens 
de opgestelde visie. Het 
verkregen inzicht verhoogt 
aantoonbaar het comfort van 
de cliënt en het werkplezier 
van onze collega’s.”



“
Meer informatie en contact
Paula Maat, paula.maat@thebe.nl

Ga naar overzichtspagina

MEDIDO

PROJECTEN ACTIELIJN 5: Inzet zorgtechnologie is vanzelfsprekend

Doel
In het verpleeghuis staan we voor grote zorgdilemma´s. 
De complexiteit van zorgvragen stijgt en het personeels-
tekort wordt steeds groter. We moeten de zorg op een 
andere manier organiseren om de cliënt te voorzien van 
de kwalitatieve zorg die hij/zij nodig heeft. Een van de 
manieren om dit te bereiken is om beter te kijken naar 
wat een cliënt nodig heeft. Welke hulpmiddelen kunnen 
de cliënt ondersteunen en wat kan de cliënt zelf? Door 
het versterken van de zelfredzaamheid van de cliënt 
blijft er meer tijd over voor de zorg die de cliënten echt 
nodig hebben. 

Inhoud
Een van de manieren hoe we de eigen regie van de 
cliënt versterken, is door de inzet van een medicijndis-
penser (medicijndeler) Medido. Als een cliënt ondersteu-
ning nodig heeft bij het innemen van de medicatie helpt 
dit apparaat. De cliënt hoeft niet meer te wachten op 
de verpleging die de medicatie aanreikt. Als de cliënt de 
medicatie vergeet, gaat na 45 minuten een alarm naar 
de zorg, er zal dus altijd een achterwacht zijn. 

Resultaat
Op dit moment wordt Medido bij zeven organisaties 
ingezet en zijn 75 Medido´s actief in de regio. We zien 
dat het voor de cliënten die Medido gebruiken een grote 
meerwaarde heeft. Ze zijn niet meer afhankelijk van 
zorg en het gevoel van zelfredzaamheid is vergroot. Op 
afdelingen waar meerdere Medido’s ingezet worden, 
zien we dat het voor de zorg ook een meerwaarde 
heeft. De medicatieronde kan worden verkort en de me-
dewerkers kunnen deze tijd anders besteden. Hiervoor 
moeten minimaal zeven Medido’s per afdeling worden 
ingezet. De inzet van Medido zorgt voor het openen van 
het gesprek: hoe leveren we goede zorg? Het is nog niet 
voor alle medewerkers vanzelfsprekend om een kwets-
bare taak, zoals het aanreiken van medicatie, uit handen 
te geven. Zodra medewerkers inzien dat het meerwaar-
de biedt voor de cliënten zijn ze vaak overtuigd. Een 
ander positief effect is dat cliënten die intramuraal gaan 
wonen en al gebruik maken van de Medido in de thuissi-
tuatie, hiervan gebruik kunnen blijven maken. Daarnaast 
onderzoeken we in de regio hoe we Medido in kunnen 
zetten bij de GRZ. Zodat cliënten in het revalidatiepro-
ces hier al mee leren omgaan en de eigen regie direct 
wordt gestimuleerd. Door het vroegtijdig aanbieden van 
hulpmiddelen aan cliënten behouden ze hun zelfred-
zaamheid langer.

Ze zouden zo´n ding bij 
iedereen op de kamer moeten 
zetten.”  
 
Cliënt Clossenborch over 
Medido 



“
Meer informatie en contact
Paula Maat, paula.maat@thebe.nl

Ga naar overzichtspagina

SPRAAKGESTUURD RAPPORTEREN 

PROJECTEN ACTIELIJN 5: Inzet zorgtechnologie is vanzelfsprekend

Doel
Zorgmedewerkers ervaren dat dagelijkse administra-
tieve werkzaamheden veel tijd in beslag kunnen nemen. 
Dit gaat ten koste van de tijd voor de cliënt. Medewer-
kers ervaren rapporteren niet altijd als even prettig. 
Kan dat niet beter? Regio Midden-Brabant zocht het uit 
middels verschillende experimenten met spraakgestuurd 
rapporteren. 

Inhoud
Bij zes organisaties zijn vier verschillende experimenten 
uitgevoerd. Per experiment is gekeken of spraakge-
stuurd rapporteren het werkplezier verhoogt en of de 
tijdsbesteding per rapportage afneemt. 

In totaal hebben 34 zorgmedewerkers deelgenomen 
aan de experimenten. Dit zijn zorgmedewerkers met 
verschillende functies variërend van niveau twee tot en 
met zes. Er zijn drie systemen getest: Nuance, Notu-
biz en Google Speech. Drie van de vier experimenten 
vonden plaats tijdens de dagelijkse zorg, de deelnemers 
hebben in deze setting één van de systemen getest. Bij 
het vierde experiment kregen de deelnemers de kans 
om een testrapportage in de verschillende systemen in 
te spreken en de systemen onderling te vergelijken. 

Resultaat
Uit de experimenten kunnen we concluderen dat 
spraakgestuurd rapporteren een tijdswinst oplevert van 
gemiddeld 23-25,5% per rapportage. Toch is de ervaring 
van een deel van de medewerkers dat spraakgestuurd 
rapporteren geen tijdswinst oplevert. Deelnemers die 
het systeem van Google Speech (in Ons) hebben getest, 
zijn ontevreden over de kwaliteit van de rapportage en 
het vele verbeterwerk. Bij deze groep nam het werk-
plezier af. Bij het experiment met de drie systemen 
kwam Notubiz als meest gebruiksvriendelijk uit de bus. 
Nuance is door drie behandelaren getest, zij waren erg 
enthousiast, met name door de mogelijkheden van een 
auto-text: met één commando haal je een hele verwijs-
brief tevoorschijn, en de mogelijkheid voor een persoon-
lijk woordenboek. Wel zien we dat Nuance geen plug 
and play systeem is. Het duurt daarom langer om dit 
systeem onder de knie te krijgen. 

Spraakgestuurd rapporteren heeft zeker potentie, maar 
we zien ook dat niet alle systemen ver genoeg dooront-
wikkeld zijn. Daarnaast vragen wij ons af: gaat spraak-
gestuurd rapporteren voldoende impact hebben of zijn 
er andere manier om nog meer tijd te besparen en het 
werkplezier nog verder te vergroten?  Tijdens de visiteronde die ik in de 

ochtend deed, schreef ik voorheen 
mijn notities op een blaadje. Dat was 
voor de verzorgenden niet handig 
omdat zij moeten wachten op de 
rapportage. Tijdens de pilot sprak ik 
een paar steekwoorden in tijdens de 
ronde en werkte deze later uit. Dit 
was voor de verzorgenden ook fijn, 
want zij konden hierdoor al eerder 
een deel zien. Ik ben geen snelle 
typer dus als ik zo min mogelijk hoef 
te typen is dat altijd fijn”, aldus een 
verpleegkundig specialist van Thebe 
over de software van Nuance.



“
Meer informatie en contact
Elise Boone, e.boone@hetlaar.nl
Nicole Koopmans, nicole.koopmans@mijzo.nl Ga naar overzichtspagina

DIGITAAL VAARDIGE MEDEWERKERS

PROJECTEN ACTIELIJN 5: Inzet zorgtechnologie is vanzelfsprekend

Doel
Het verbeteren van de kwaliteit van zorg en de effici-
ency van werken door het verbeteren van de digitale 
vaardigheden van alle medewerkers. 

Inhoud
We zien steeds meer technologie om ons heen. Ook in 
de zorg. Medewerkers van zorgorganisaties krijgen in 
hun werk onvermijdelijk te maken met technologie. Er 
wordt een beroep gedaan op hun digitale vaardigheden. 
Denk aan het elektronisch cliëntendossier en roosterap-
ps, maar ook beeldbellen om naasten van cliënten op 
de hoogte te houden. Als medewerkers goed met digi-
tale middelen om kunnen gaan, scheelt dat onder meer 
tijd in computergebruik (zo zijn bijvoorbeeld rapporta-
ges sneller klaar) en wordt zorg op afstand eenvoudiger. 
Ook krijgen digivaardige medewerkers nieuwe syste-
men en zorgtechnologie gemakkelijker onder de knie. 

Niet alle medewerkers beschikken over het vereiste 
vaardigheidsniveau, velen zijn ‘digitale starter’ (in de 
ouderenzorg is dat 16 procent). Uit gesprekken met 
digitale starters blijkt dat zij veel angst, schaamte en 
stress ervaren en dat ze weinig tijd hebben om aan hun 
digitale vaardigheden te werken. Daardoor zijn er zelfs 
zorgmedewerkers die de zorg verlaten of die niet meer 
herintreden. 

Tien ouderenzorgorganisaties in Midden-Brabant 
werken nauw met elkaar samen. Het zijn: Het Laar, 
Maria-Oord, St.Franciscus, ‘t Heem, ZGEM, Leyhoeve, 
Actiefzorg, Mijzo, Thebe en de Wever. Zij leiden en-
thousiaste medewerkers op tot digicoach. Dit is een 
zorgprofessional die geschoold is in zijn/haar colle-
ga’s te ondersteunen in het vergroten van hun digitale 
vaardigheden. Vanuit het idee om samen richting te 

geven aan de ouderenzorg van de toekomst streven 
alle aangesloten organisaties ernaar dat de inzet van 
zorgtechnologie vanzelfsprekend is. Om dat te bereiken 
is het voorwaardelijk dat medewerkers over voldoende 
digitale vaardigheden beschikken. 

Resultaten tot nu toe:
• Er zijn 52 digicoaches opgeleid die medewerkers 

ondersteunen
• Er vonden 4 sessies kennisdeling plaats voor project-

leiders
• Er vond 1 inspiratiesessie voor digicoaches plaats

Digicoaches zijn goud waard! Maar de inzet van een 
digicoach alleen is niet genoeg. Digicoaches ervaren 
te weinig tijd en ondersteuning vanuit de organisatie 
om hun collega`s te begeleiden in het vergroten van 
hun digitale vaardigheden. Bijvoorbeeld omdat ze niet 
voldoende uitgeroosterd worden door drukte op de 
afdeling. Daarnaast voelen ze zich niet altijd gesteund 
door hun leidinggevende om hun digicoachtaken inhoud 
te kunnen geven.

Digicoaches kunnen het dus niet alleen. Zij hebben een 
supportteam nodig. Het vraagt van organisaties dat ze 
digitaal vaardige medewerkers als strategisch speer-
punt in hun beleid opnemen en dit uitgangspunt terug 
laten komen in werkprocessen en competentieprofielen. 
Daar is een digitale strategie en digitaal leiderschap 
voor nodig. Om dit te realiseren, blijven we in 2022 
samenwerken om ook op dit onderdeel van elkaar te 
kunnen leren.

Het is belangrijk dat je 
als digicoach steeds  aan 
collega’s blijft uitleggen 
wat digitale vaardigheden 
opleveren voor henzelf, maar 
vooral ook voor cliënten”.



Meer informatie en contact
Maud van Riel, maud.van.riel@mijzo.nl

Ga naar overzichtspagina

SMART GLASSES

PROJECTEN ACTIELIJN 5: Inzet zorgtechnologie is vanzelfsprekend

Doel
Met een veranderende maatschappij die vele uitdagin-
gen kent op het gebied van vergrijzing, arbeidskrapte 
en adoptie van technologie is het zaak voor ouderen-
zorgorganisatie mee te bewegen. Om kwalitatief goede 
zorg te kunnen blijven bieden, zijn slimme oplossingen 
noodzakelijk. De uitdaging ligt vooral in het overbruggen 
van fysieke afstanden of het beperken van het aantal 
aanwezigen. De smart glasses of meekijkbrillen zijn een 
oplossing die zorg op afstand mogelijk maakt.

Inhoud
Met een smart glass kan een videoverbinding tot stand 
worden gebracht terwijl je als zorgprofessional je han-
den vrij hebt. Zo kan bijvoorbeeld op afstand:
• (medische) consultatie en observatie plaatsvinden;
• een wondverpleegkundige een wond beoordelen en 

verzorgen;
• een leerling begeleid worden en handelingen afge-

toetst worden waardoor het leerrendement vergroot;
• een kwaliteitsaudit plaatsvinden;
• een mantelzorger worden ondersteund.

De regio Midden-Brabant stelt 12 smart glasses beschik-
baar van de leveranciers 1Minuut en Gemvision. Hiervan 
zijn er op dit moment 9 actief in gebruik bij verschillende 
organisaties.

Resultaat
De smart glasses worden op alle genoemde toepas-
singsmogelijkheden ingezet met uitzondering van 
mantelzorgondersteuning. De regio ondersteunt de 
inzet van de smart glasses met een implementatieplan, 
effectmeting (0-1 meting), trainingen en tussentijdse 
evaluatie. Door het in gebruik nemen van de smart 
glasses zijn enkel kwalitatieve resultaten beschikbaar. 
De eerste organisaties zijn voorzichtig positief over de 
mogelijkheden en zien dat het leidt tot arbeidsbesparing 
door mindere bezoeken op locaties. In de zachte baten/
kosten (subjectieve ervaringen) zien we:
• Snellere inzet en afstemming tussen professionals en 

toegang tot kennis;
• Rust voor de cliënt, verhoogt het welzijn;
• Medewerkers leren werken met technologie;
• Hulpmiddel bij studie, opdrachten en begeleiding;
• Herinrichting van het zorgproces;
• Enthousiasme.

Voor de opstart en het gebruik van de smart glasses 
kunnen de volgende factoren van belang zijn:
• Daadwerkelijke fysieke afstand;
• Actieve projectleiding;
• Toepassing in reguliere werkprocessen;
• Frequent gebruik;
• Organiseren van technische randvoorwaarden;
• Duidelijke doel- en vraagstelling.

Met het verkennen van de mogelijkheden van de smart 
glasses zijn de meeste organisaties in de regio actief. De 
kwantitatieve winst is momenteel nog lastig te duiden. 
De gekozen toepassing en aandacht voor de genoemde 
factoren zijn hierin bepalend. De smart glasses worden 
voor de verschillende toepassingen geëvalueerd in 
december 2021. 



Meer informatie en contact
Maud van Riel, maud.van.riel@mijzo.nl

TRACK & TRACE

PROJECTEN ACTIELIJN 5: Inzet zorgtechnologie is vanzelfsprekend

Doel
Hoe bedienen we met minder mensen de groeiende 
groep ouderen, zonder verlies van kwaliteit van zorg en 
tegen aanvaardbare kosten voor cliënt en samenleving? 
Het project Track & Trace (cliëntoproepen) is bij Thebe, 
De Leyhoeve en Mijzo gestart om inzicht te krijgen in de 
alarmeringen van cliënten om tot een doelmatigere inzet 
van zorgmedewerkers en een lagere werkdruk te komen. 

Inhoud
Het project Track & Trace kent twee fasen:
• Fase 1 betreft een onderzoek i.s.m. Vilans voor meer 

inzicht in de cliëntoproepen.
• Fase 2 betreft het invoeren van de aanbevelingen en 

interventies uit fase 1.

De hoofdvraag voor het onderzoek in fase 1 luidt: Welke 
meldingen zijn er in de drie deelnemende organisaties 
en wat kunnen deze organisaties (medewerkers en 
cliënten) doen om meldingen te voorkomen, juist te 
adresseren (melding op de juiste plek) en werkdruk bij 
zorgmedewerkers te verminderen?

Het onderzoek heeft plaatsgevonden van oktober 2020 
tot juli 2021 en is uitgevoerd op somatische afdelingen. 
Dit sluit niet uit dat er ook cliënten met een psychoge-
riatrische (pg) grondslag op deze afdelingen kunnen 
wonen. Het onderzoek betrof zowel een kwalitatief als 
kwantitatieve analyse bestaande uit:

• Een 24 uurs inventarisatie van de oproepen en aard 
van de melding.

• Een data-analyse uit de verpleegoproep systemen 
(VOS) over de maand februari 2021.

• Een online vragenlijst aan de zorgmedewerkers.
• Het afnemen van interviews bij cliënten en zorgmede-

werkers.

Resultaat
De belangrijkste conclusies uit fase 1 zijn:
• Het grootste deel van de meldingen bestaat uit reële 

somatische zorgvragen.
• Er zijn relatief veel vals positieve meldingen door de 

inzet van sensortechnologie bij mensen met dementie.
• De meldingen zijn geclusterd tot ‘(extra) veel’ bellers 

(meer dan 2 of 5 maal meer dan het gemiddelde van 
de locatie);

• De werkdruk of meldingsdruk wordt in het algemeen 
niet als hoog ervaren, met uitzondering van van de sen-
sortechnologie. Er is geen sprake van ‘alarmmoeheid’.

• Er wordt stress ervaren op het moment dat meldingen 
binnenkomen tijdens het zorg verlenen. Daarnaast is 
het voorstelbaar dat 1 á 2 (extra) veel bellers op afde-
lingen leiden tot werkdruk en alarmmoeheid.

Op basis van bovenstaande conclusie zijn de volgende 
verbeterpunten geconstateerd:
• Tijdig signaleren van (extra) veel bellers
• Spreekluister verbinding van 1 wandunit 
•  Meldingsdruk door sensortechnologie

Aansluitend hierop zijn voor fase 2 van het project de 
volgende doelen geformuleerd:
• De juiste oproep op de juiste plek óf het voorkomen van 

de oproep doordat hier al op is geanticipeerd (al dan 
niet door slimme techniek, of door het herkennen van 
de patronen van degene die de oproep maakt). 

• Het verminderen van de werkdruk van zorgmedewer-
kers en besparing van uren waarbij de kwaliteit van 
zorg minimaal gelijkwaardig blijft.

De regio gaat samen met de deelnemende organisaties 
aan de slag met het verdiepen van de voorgestelde inter-
venties en aanbevelingen. In 2021 en het eerste kwartaal 
van 2022 worden diverse interventies getest, te weten:

• Persoonsgerichte zorg op basis van data.
• Inzet van een draadloos mobiel VOS systeem met 

spreekluisterverbinding.
• Variëren in het geluidsignaal op het device van mede-

werkers.
• Advisering op het gebied van domotica op basis van 

een scan van de huidige systemen.

De regio zal ook fase 2 uitvoeren in samenwerking met 
Vilans. Bij het testen van de interventies wordt de metho-
diek ‘zinvol uitproberen’ toegepast die ook onderdeel is 
van het honingraat model. Ga naar overzichtspagina
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Dit jaaroverzicht is een uitgave van 
zorgaanbieders in de ouderenzorg 
regio Midden-Brabant. Vanuit een 
gezamenlijke regionale visie geven zij 
samen richting aan een vitale, sociale en 
toekomstbestendige ouderenzorg. 

COLOFON
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