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Marlies Dokter, directeur HR Catharina 
Ziekenhuis: “Ongeveer 7 jaar geleden zijn 
we gestart met onboarding. We zagen 
dat het lang duurde voordat nieuwe 
medewerkers – vooral verpleegkundi-
gen – inzetbaar waren. Wat begon met 
een introductieprogramma van één 
dag met een toets van voorbehouden 
handelingen, is intussen uitgegroeid tot 
een compleet inwerkprogramma per 
beroepsgroep. Onze mensen worden 
nu zo geïntroduceerd en getoetst dat ze 
meteen aan de slag kunnen.

De wijze waarop we binnen ons zieken-
huis onboarding vormgeven, komt voort 
uit onze strategische koers. Eén van de 
pijlers is ‘Mens en Leiderschap’. De keuze 
voor dit belangrijke thema zegt alles 
over hoe wij onze mensen zien en hoe 
we leiding geven: onze mensen zijn van 
doorslaggevend belang voor de zorg die 
wij leveren. Heel bewust zetten we dan 
ook in op meer aandacht voor elkaar. Die 
persoonlijke noot vinden we belangrijk. 
Wie ben je? Wat drijft je? Wat kom je 
brengen? Daarnaast zorgen we goed 
voor onze mensen. Medewerkers moeten 
zich fijn voelen hier en zich kunnen ont-
wikkelen. Zodat ze hun ambities kunnen 
waarmaken en met elkaar vernieuwin-
gen willen realiseren. Want dat laatste  
is nodig als je kijkt naar de personeels- 
tekorten in de zorg.”

Hoe ziet het onboarding programma 
eruit?
Ellen Maas: “We hebben circa 120 tot 135 
medewerkers en even zoveel vrijwilligers. 
We hebben geen officieel programma of 
beleid voor onboarding. In alles werken 
we ‘persoonsgericht’ en ‘met elkaar’. Dat 
zijn ook de kernwoorden van onze orga-
nisatie. Nieuwe medewerkers voeren hun 
sollicitatiegesprek met de teamleiders 
zorg. Voordat we nieuwe medewerkers 
aannemen, laten we hen meelopen met 
een team. Zo kunnen ze de sfeer proeven 
en bij zichzelf de afweging maken: is dit 
wat ik wil? Is dit de omgeving waarin  
ik wil en kan werken? We vinden het be-
langrijk dat het voor beide partijen goed 
voelt om een werkrelatie aan te gaan. Na 
de meeloopdienst evalueren we direct. 
We bespreken positieve en negatieve 

punten. Communicatie op de werkvloer 
vinden we belangrijk. Op dit onderdeel 
zijn we ook gericht gaan trainen sinds dit 
voorjaar. 

In ons inwerkprogramma begin je als 
boventallige in het rooster. Zo kun je op 
je gemak alle ins en outs leren. Dit alles 
is persoonsgericht. De ene collega heeft 
wat meer nodig dan de ander. Collega’s 
van de afdeling begeleiden dit traject. De 
nieuwe medewerkers krijgen vanuit P&O 
een informatiemap met het inwerkpro-
tocol. Daarin staat vermeld wie wat doet 
binnen de organisatie ten aanzien van 
het inwerktraject. Veel ligt bij de naaste 
collega’s en teamleider. Zo is er me-

teen de kans om een goede band op te 
bouwen. Onboarding houdt bij ons ook 
in dat directeur-bestuurder Stijn Kanters 
met alle werkplekken een aantal keer per 
jaar meewerkt. Zo blijven alle lijnen kort 
binnen de organisatie.”

Nele Struys, adviseur arbeidsmarkt en 
recruitment Catharina Ziekenhuis: “Voor 
al onze nieuwe medewerkers houden 
we maandelijks, op de eerste werkdag 
van de maand, een introductiedag: de 
Bootcamp. Bedenk, dat gaat per maand 
om ongeveer 50 nieuwe medewerkers. 
Speciaal om mensen te laten kennis-
maken met de wijze waarop we binnen 
ons ziekenhuis werken. Het is bedoeld 
om nieuwe mensen zich snel thuis te 
laten voelen. Aan bod komen onder 
andere: onze missie, visie en kernwaar-
den, het thema gastvrijheid, kwaliteit 
en veiligheid, infectiepreventie en een 
brandblusoefening. Daarnaast krijgen 
de nieuwe medewerkers een uitgebreide 
rondleiding. Onder meer door ons Hart- 
en Vaatcentrum en het Catharina Kanker 
Instituut, en ook door de keuken, het 
laboratorium, de apotheek en de fietsen-
stalling. We willen dat mensen zich veilig 

en thuis voelen hier. Daar investeren we 
veel in. 

Voor zorggerelateerde functies en ver-
pleegkundigen is er een uitgebreidere 
introductie van anderhalve dag tot vijf 
dagen. Zij worden wegwijs gemaakt in 
het Elektronisch Patiënt Dossier en gaan 
uniformen passen. Voor verpleegkundi-
gen zoomen we verder in op zaken als: 
tiltechnieken, omgang met agressie, 
decubituspreventie en de toets voorbe-
houden handelingen. Deelnemers aan de 
Bootcamp ontvangen nu nog een boekje 
met uitgebreide informatie. We zijn 
intussen bezig met een upgrade van ons 
onboardingsprogramma waarbij we een 

app willen inzetten, zodat deelnemers 
ook vooraf al op een uitdagende wijze 
kunnen kennismaken met ons zieken-
huis. Daarnaast vlog ik voor het zieken-
huis en laat ik zien op welke manieren 
onze organisatie zich zoal onderscheidt. 
Op die manier willen we ook nieuwe 
mensen vinden, binden en boeien.”

Hoe is de begeleiding van nieuwe 
medewerkers geregeld?
Ellen Maas: “Elke nieuwe medewerker 
krijgt vanaf dag 1 een buddy toegewe-
zen. Als nieuwe collega word je als het 
ware aan de hand meegenomen in het 
werkproces. De buddy beantwoordt alle 
vragen, begeleidt en integreert je binnen 
alle facetten op de afdeling. Op je buddy 
kun je altijd terugvallen. Buddy’s vragen 
hoe het met je gaat, waar je tegenaan 
loopt en wat je persoonlijke interesses 
zijn. Een buddy en het team voelen zich 
betrokken bij jouw wel en wee. Na een 
maand is er een proeftijdgesprek, waarin 
de teamleider toetst of er nog zaken zijn 
blijven liggen en bovenal: hoe je vindt 
dat je bent ontvangen en begeleid, en of 
het bevalt. 

‘Onlangs keerden drie  
vertrokken medewerkers terug, 

ze misten de sfeer hier’

Ellen Maas

Onboarding is een onmisbare stap om nieuwe  

collega’s te behouden voor je organisatie. Maar hoe 

pak je dat nu slim aan? Uit een kijkje bij een grote en 

een kleine zorgorganisatie blijkt dat de aanpak enorm 

kan verschillen. Uit beide aanpakken zijn lessen 

te trekken. Aan het woord: Ellen Maas van Stichting 

Verzorging St. Franciscus uit Gilze en Nele Struys  

en Marlies Dokter van het Catharina Ziekenhuis in 

Eindhoven.

Sinds wanneer krijgt onboarding 
structureel aandacht binnen uw 
organisatie?
Ellen Maas, teamleider St. Franciscus: 
“Onboarding is een term die ik opeens 
overal hoor. Organisaties merken dat ze 
meer moeten gaan doen om hun per-
soneel aan zich te binden. Dat binden is 
voor ons niet nieuw. Dat gaat in een dorp 
vanzelf. Al jaren. Het zit in het karakter 
van ons dorp: in Gilze kennen we elkaar 
en kijken we naar elkaar om. We zorgen 
voor elkaar. Grote organisaties moeten 
dat binden misschien faciliteren. Het 
hoeft helemaal niet moeilijk te zijn: het 
zit hem erin dat je korte lijnen hebt. Dat 
je elkaar kent en elkaar kunt aanspreken. 
Zorgen doe je samen.”

Onboarding in de praktijk

KLEINE EN GROTE ZORGORGANISATIE DELEN GELEERDE LESSEN Tekst: Natasja Ververs • Fotografie: Yuri Floris
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Naast het werken met de buddy houden 
we een weekafsluiting. Dan leggen we 
alles op tafel wat er goed ging en wat 
beter kan. Er wordt altijd genotuleerd en 
het verslag van de weeksluiting gaat naar 
alle teamleden. Nieuwe medewerkers 
zien meteen: hier is alles bespreekbaar. Je 
leert elkaar zo goed kennen en inspelen 
op veranderingen.”

Nele Struys: ”Het Catharina Zieken-
huis telt bijna 4.000 medewerkers. 
Elke maand doen tientallen medewer-
kers mee aan onze Bootcamp. Na het 
introductieprogramma worden nieuwe 
mensen ingewerkt op de eigen afdeling. 
De duur en de vorm is afhankelijk van de 
functie die iemand vervult. De Intensive 
Care heeft andere noden dan de basis-
verpleging. Voor onze Hartbewaking is 
er bijvoorbeeld een heel handboek. Dat 
inwerkprogramma duurt zelfs een jaar. 
Tijdens een inwerkprogramma halen we 
continu informatie bij elkaar op en evalu-
eren we zaken om bij te kunnen sturen. 
Iedereen heeft bovendien een vaste 
buddy. Naaste collega’s vervullen deze 
rol. We zien dat dit goed werkt. Tijdens 
de introductie telt vooral de persoonlijke 
benadering. We willen mensen een echt 
warm welkom geven. Daarmee maak 
je immers het verschil. Zeker in grote 
organisaties. Mensen moeten het gevoel 
hebben dat een organisatie bij hen past. 
Dit zit zeker niet alleen in werk en uitda-
ging. Het gevoel moet goed zijn.”

Hoe staat het met de ontwikkeling 
van personeel na aanname?
Ellen Maas: “Voor ontwikkeling na 
aanname is altijd ruimte. We bieden 
niet actief opleidingen aan in de hoop 
dat mensen zich verder specialiseren, de 
motivatie moet uit jezelf komen. Ik ben 
zelf het levende bewijs dat je je kunt op-
werken van verzorgende naar teamleider 
zorg. In 1996 ben ik gestart als verzorgen-
de binnen de organisatie, heb verschil-
lende cursussen gedaan, binnen alle 
afdelingen gewerkt. Later de opleiding 
mbo-V gedaan en nu bezig met hbo-V. 
Praktijkervaring en skills kunnen je verder 
brengen als je de ambitie hebt. Indien 
nodig volg je aanvullende opleidingen of 

cursussen. Functies zijn bij ons overigens 
niet zo strak afgebakend. We denken niet 
in hokjes., dat werkt niet binnen onze 
organisatie. Dat geldt voor alle functies. 
Iedereen kan hier bij wijze van spreken 
elkaars taken overnemen.”

Marlies Dokter: “De socialisatiefase van 
nieuwe medewerkers is erg belangrijk 
om mensen te kunnen behouden. Het 
draait in grote mate ook om goed leider-
schap. Van onze managers verwachten 
we dat ze mensen goed begeleiden en 
nadrukkelijk oog hebben voor de zachte 
kant, waarbij ze een bepaalde sfeer 
scheppen en mensen echt zíén. Wat 
speelt er rondom een medewerker? Zit 
hij of zij lekker in zijn of haar vel? Hoe kan 
iemand nog prettiger werken? 

Ik geloof dat een goed leiderschaps- 
programma helpt, maar dat het belang-
rijkste is dat managers hierbij maatwerk 
leveren. Ieder mens heeft specifieke 
behoeften. Elke afdeling heeft specifie-
ke wensen. Zo zijn we op de afdeling 
Nierziekten aan de slag gegaan met een 
vitaliteitsprogramma om het verzuim 
omlaag te krijgen. Op de Spoedeisende 
Hulp hebben we diepte-interviews 
gedaan om te ontdekken wat er nodig 
is om mensen te laten blijven. We zagen 
hierdoor zelfs mensen terugkeren die 
eerder waren vertrokken. 

De rode draad is: sommige zaken doen 
we centraal, andere zaken weer decen-
traal. We delen ervaringen en leren van 
elkaars best practices. Om te monitoren 
hoe het gaat met onze medewerkers 
kijken we naar het medewerkerstevre-
denheidsonderzoek, de verzuimcijfers, 
het dashboard met werkdruk, maar ook 
naar verloopcijfers. Als we opvallende 
zaken zien, nodigen we managers actief 
uit om te vertellen wat er speelt op de 
afdeling. Soms blijken kleine zaken voor 

groot ongemak te zorgen, zoals geen plek 
in de parkeergarage, een vol klompenrek, 
goede voeding in de nacht of werken 
op bepaalde feestdagen. Door stay-in-
terviews, ontbijtbijeenkomsten en high 
tea-gesprekken met medewerkers halen 
we zulke signalen op van de werkvloer 
en vertalen deze naar de organisatie. 
We blijven via allerlei kanalen luisteren 
naar onze medewerkers en gaan met 
hen in gesprek. Zo blijven we continu in 
ontwikkeling.”

Hoe staat het met het verloop bin-
nen de organisatie?
Ellen Maas: “Verloop is er wel, maar 
gelukkig minimaal. 70 procent van ons 
personeel werkt hier al 15 tot 42 jaar. 
Als er verloop is, gaan we uiteraard na 

waarom iemand vertrekt. We proberen 
ervan te leren en als het nodig is ook 
veranderingen door te voeren om herha-
ling te voorkomen. Wat ons goed doet, 
is dat we onlangs drie vertrekkers zagen 
terugkeren. Ze gaven aan de sfeer in huis 
te missen en zich hier thuis te voelen. 
Ondanks het feit dat we mensen goed 
aan ons weten te binden, hebben we nog 
wel vacatures openstaan. Dit heeft vooral 
te maken met de verhoogde zwaarte van 
zorg, daar is extra personeel voor nodig. 
Wij steken intensief in op de zij-instro-
mers, meer BBL-leerlingen.”

Marlies Dokter: “Met zo’n 4.000 mede-
werkers heb je altijd wel verloop. Je kunt 
nooit iedereen tevreden houden. We zijn 
net een klein dorp met een afspiegeling 
van de samenleving. Er gebeuren heel 
veel mooie zaken, maar ook zaken die 
anders mogen. Daar spelen we op in 
door de menselijke maat op de werkvloer 
vast te houden. Onze medewerkers zijn 
over het algemeen erg positief over hun 
werkplek en waarderen deze met een 
8,7. Het verzuim ligt op 3,8 procent, maar 

‘We zetten heel bewust in op 
meer aandacht voor elkaar’ Marlies Dokter en Nele Struys

loopt licht op, dat vraagt om onderhoud.  
85 procent van onze mensen beveelt ons 
aan als werkgever. Natuurlijk zijn er altijd 
punten die beter kunnen. Om die reden 
blijven we onszelf ook continu ontwik-
kelen. Ook de raad van bestuur is heel 
aanspreekbaar. We zijn voor hen echt een 
gesprekspartner bij de ontwikkeling van 

nieuw beleid en het vasthouden van de 
menselijke maat. En dat terwijl zieken-
huizen echt resultaatgericht werken. 
We zijn ook op dat vlak een innovatief 
ziekenhuis. Als HR doen we hele mooie 
dingen. De zorg staat uiteraard voorop, 
maar de medewerker moet zich goed 
voelen en zich continu ontwikkelen om 
goede zorg te kunnen geven. Als je zelf 
lekker in je vel zit, kun je optimaal voor je 
patiënt zorgen. Dat is ons mooie streven.”

Welke tip heeft u voor anderen 
betreffende het binden van nieuwe 
mensen aan een zorg- of welzijns- 
organisatie?
Ellen Maas: “Geef iedereen de vrijheid en 
verantwoordelijkheid die hij aankan. Dit 
stimuleert en motiveert en legt minder 

druk dan als iets van bovenaf opgelegd 
is. Zorg dat je leidinggevenden hebt die 
betrokken zijn bij het team, weten wat 
er speelt in een team, op de werkvloer 
én bij de bewoners. Medewerkers vinden 
het prettig dat er een leidinggevende is 
die weet welke zorg er wordt geleverd 
aan de bewoners. Maar ook dat deze de 
mantelzorgers kent en nauw betrokken is 
bij het zorgproces. Houd de lijntjes kort, 
weet wie er werkt. Zorg ervoor dat je als 

leidinggevende je medewerkers en  
andere collega’s kent. Ben en blijf betrok-
ken bij iedereen, zodat men zich gezien 
en gewaardeerd voelt.”

Marlies Dokter: “Een goede introductie 
zit hem in de persoonlijke aanpak. Zo 
werkt het trouwens ook bij werving. Zorg 
dat je mensen echt warm welkom heet 
en dat nieuwe mensen zich gezien en 
gehoord voelen. Ze voelen zich dan  
zoveel beter binnen je organisatie tijdens 
hun werk en leveren sneller en beter 
resultaat.”

Nele Struys: “Mijn motto is: ‘You only  
have one chance for a first impression,  
make it a good one’. Kijk bij die eerste  
kennismaking wel goed naar je doel-
groep. Wie heeft welke nood aan  
informatie? One size fits all werkt niet.  
Elke afdeling werkt anders en vraagt 
om een eigen introductie van nieuwe 
medewerkers.”

‘One size fits all werkt niet’

KLEINE EN GROTE ZORGORGANISATIE DELEN GELEERDE LESSEN
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‘We willen deelnemers  
verleiden om niet op de oude 

manier over oplossingen  
na te denken’ 

Succesfactoren
Ook aan de slag met digitale vaardigheden? Vanuit de ervaringen bij  
’s Heeren Loo heeft Suzanne Verheijden vanuit Buro Strakz de succes- 
factoren geformuleerd: 

1.  Commitment raad van bestuur en management.
2.  Statement dat het geen keuze is maar een noodzaak, verplicht stellen.
3.  Niet alleen op de digitale starter richten, maar iedereen digitaal vaardig(er).
4.  Samen doen, positieve insteek en coaching.
5.  Reservering budget voor kosten en verleturen.
6.  Gebruik maken van bestaande kennis van mensen, digiweten (tegenovergestelde 

van digibeten, red.) en early adaptors.
7.  Veel aandacht voor de communicatiecampagne.
8.  Niet communiceren vanuit de noodzaak tot digitale vaardigheden, maar richten op 

kwaliteit van zorg, meer tijd voor de cliënt en prettig werken.
9.  Samenwerking met onderwijs voor mogelijke inzet stagiaires en delen leermiddelen.
10.  Eén verantwoordelijke voor de uitrol, maar samenwerking tussen alle relevante 

afdelingen.
11.  Belonen van initiatieven en groei.
12.  Opname van competentie in alle functieprofielen en meten in HRM-gesprekken.

Nadia Plambeck

Tekst: Andrea Hodzelmans • Fotografie: Joris Buijs

9InVorm  |  oktober 20198

 DIGIVAARDIG IN DE ZORG

om te helpen met programma’s, omdat 
ze er zelf niet uit komen. En dat terwijl  
digitale toepassingen steeds meer ge-
bruikt worden.”

Intensieve voorbereiding
De uitkomsten van het onderzoek waren 
cruciaal voor de aanpak bij ’s Heeren Loo, 
vervolgt Plambeck: “We zagen de kansen 
van zorginnovaties en wilden daar meer 

uit halen. Ook zou elke medewerker 
vanaf eind 2018 een eigen e-mailadres 
krijgen en gaan werken in de cloud. Door 
het onderzoek kwamen de urgentie en 
noodzaak om medewerkers eerst digi-
vaardiger te maken duidelijk naar voren.” 
Er werd vervolgens gestart met een 
intensieve voorbereiding. “We hebben 
eerst een projectgroep samengesteld 
met onder andere de afdelingen HR, 
Opleiden, Communicatie, ICT, Informatie 
& Organisatie. Ook onderwijsinstellingen 
hebben we betrokken, want meer aan-
dacht voor digitale vaardigheden blijkt al 
tijdens opleidingen nodig te zijn om zo 
een betere aansluiting te maken met de 
praktijk. En, heel belangrijk: we hadden 
de zegen van de raad van bestuur en de 
regiodirecteuren, die beseften dat digita-
le vaardigheden een noodzaak zijn.”

De projectgroep bekeek vervolgens welke 
leermiddelen ontwikkeld moesten wor-
den. “We hebben deze verdeeld over acht 
verschillende thema’s, zoals basisvaardig-
heden, informatiebeveiliging en privacy, 
applicaties en social media. Omdat 
iedereen op zijn of haar eigen manier 
leert, is het materiaal er in verschillende 
spel- en leervormen. Én voor verschillende 
niveaus, want ook mensen die wél digi-
vaardig zijn kunnen blijven leren. Dit alles 
brachten we onder op een kennissite.” 

In april 2018 was de lancering van het 
project Digitale vaardigheden met  
een grootscheepse campagne, waarbij 
zowel online als offline communicatie-
middelen werden ingezet. “Elke mede-
werker ontving een papieren digikrant op 
de deurmat, er waren posters, filmpjes en 
een mailing. Die explosieve start zorgde 
ervoor dat het onderwerp ging leven. 
Omdat we ook veel aandacht kregen van 

de media, werd een trots aangewakkerd. 
Die startfase was cruciaal. We wilden 
vooral dat het gesprek op gang kwam.”

Eigen en gezamenlijke verantwoor-
delijkheid
Maar alleen met middelen ben je er niet. 
Daarom werden er ook onder de eigen 
medewerkers digicoaches geworven en 

opgeleid, minimaal één per regio. Nadia 
Plambeck: “Een digicoach is een collega 
die digitaal heel vaardig is. Hij of zij vindt 
het leuk om collega’s te coachen, op  
weg te helpen en enthousiasme over te 
dragen. Omdat ’s Heeren Loo verspreid  
is over vele regio’s die elk hun eigen  
werkwijze hebben, is het prettig als er 
een toegankelijk aanspreekpunt is. De 21 
digicoaches vormen samen een inter- 
visiegroep én hebben een rechtstreekse 
lijn met de projectgroep. Zo maken we 
de verbinding met wat er leeft onder 
medewerkers en zorgen we voor een olie-
vlek binnen de organisatie. In september 
2018 gingen de digicoaches van start en 
inmiddels hebben zij zo’n 2000 collega’s 
bereikt.”

Managers kunnen de digicoaches uitno-
digen bij een teamoverleg. Daar vertellen 
ze over het belang van digitale vaardig-
heden en kunnen ze laten zien hoe je de 
zelftest doet. “De zelftest geeft een beeld 
van waar iemand goed in is, wat verbe-
terd kan worden en hoe je dit kunt doen. 
We controleren niet wat de uitkomsten 
zijn, maar werken op basis van vertrou-
wen en eigen motivatie. We willen dat 
mensen zelf de verantwoordelijkheid 

‘Digitale vaardigheden  
zijn nodig om betere zorg 
te leveren’

Het opslaan van je digitale documenten, je declaratie 

online indienen, veilig omgaan met WhatsApp: het 

lijken wellicht eenvoudige of zelfs vanzelfsprekende 

zaken. Toch blijkt het tegendeel waar: naar schatting 

is 10% van de zorgmedewerkers een digitale starter. 

Daar moet iets aan gebeuren, vonden ze bij ’s Heeren 

Loo. In 2018 werd het project Digitale vaardigheden 

gelanceerd. De ambitie? Ervoor zorgen dat iedere  

medewerker digitaal basisvaardig is en daarmee de 

kwaliteit van zorg en de werkefficiëntie verbeteren.

Technologische ontwikkelingen in de 
maatschappij en in de zorg gaan razend-
snel. Dat biedt kansen, mits medewerkers 
weten hoe te werken met devices, apps 
en programma’s. En daar schort het soms 
aan, kwam naar voren uit het onderzoek 
dat Suzanne Verheijden in 2017 deed  
onder 650 medewerkers van ’s Heeren 
Loo. “Uit enquêtes en interviews bleek 
dat het enthousiasme er wel is, maar dat 
digitale vaardigheden vaak ontbreken”, 
vertelt Nadia Plambeck, projectleider  
Digitale vaardigheden bij de afdeling  
Innovatie. “Digitale starters kunnen  
moeite hebben met het aanzetten van 
een pc en schamen zich daarvoor. Ze  
hebben ooit een document weggegooid 
en durven het daarom niet meer. Of ze 
schakelen collega’s of het thuisfront in 



‘Werken aan digitale vaardig-
heden vraagt evenwicht tussen 
eigen verantwoordelijkheid en 

organisatieruimte’

Digivaardig in de zorg
Ook het ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport erkent 
het probleem van het ontbreken 
van digitale vaardigheden in de 
zorg. 

Het project van ’s Heeren Loo werd 
opgepikt en ‘geadopteerd’: met  
financiering en door ondersteuning 
door het ECP (Platform voor de 
Informatie Samenleving) werd een 
landelijke kennissite ontwikkeld,  
www.digivaardigindezorg.nl. 
Momenteel staan daar zelftesten 
en leermiddelen voor de sectoren 
gehandicaptenzorg en ouderenzorg 
op, later zullen er ook voor andere 
zorgsectoren specifieke leermiddelen 
ontwikkeld worden en wordt er 
gewerkt aan een zelftest voor 
managers/leidinggevenden. Naast de 
drie initiatiefnemers zijn inmiddels ook 
RegioPlus, Utrechtzorg, MBO Raad en 
het Zorgtrainingscentrum betrokken.

Tom Pietermans

 DIGIVAARDIG IN DE ZORG Tekst: Tessa Nederhoff • Fotografie: Bart van Hattem
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nemen om te blijven leren in hun werk. 
Komen ze ergens niet uit, dan kunnen 
ze een beroep doen op een digicoach. 
Overigens niet om problemen met een 
kabel of wifi te verhelpen, maar wel met 
vraagstukken rondom de thema’s die 
onder het project Digitale vaardigheden 
vallen.”

Inbedden en borgen
Het project staat hoog op de strategische 
agenda van ’s Heeren Loo en wordt gefa-
ciliteerd in tijd en geld. Voor managers  
is hierin een sleutelrol weggelegd. Zij 
houden het thema op de agenda, kunnen 
de digicoach uitnodigen en aanbevelen, 
en kaarten in gesprekken met mede-
werkers aan hoe het met diens digitale 
vaardigheden gesteld is. Daar komen dan 
concrete afspraken uit voort, zoals bij-
voorbeeld faciliteren dat een medewer-
ker vijf keer een uur eerder naar zijn werk 
komt om te werken met de leermiddelen. 

Om ervoor te zorgen dat de doelstelling 
‘Iedereen digitaal vaardig’ behaald en ge-
borgd wordt, is het onderwerp ingebed in 
de HRM-cyclus. “We hebben competen-
ties op het gebied van digitale vaardig- 
heden toegevoegd aan profielen.  

Afhankelijk van je profiel liggen de 
accenten anders. Zo heeft iemand die 
met mensen met een licht verstandelijke 
beperking werkt kennis nodig van social 
media, want dat gebruiken cliënten ook. 
Niet alleen in de gesprekken tussen  
leidinggevende en medewerker komt  
dit aan bod, maar ook bij sollicitatie- 
gesprekken met nieuwe medewerkers. 
Niet om op af te rekenen, maar wel om 
het bewustzijn te laten groeien.” 

Ambities
Plambeck kijkt tevreden terug op het  
afgelopen jaar. “We hebben in korte 
tijd bereikt dat mensen niet denken ‘ze 
hebben weer iets bedacht’, maar ‘hier 
moeten én willen wij en ik iets mee’. Het 
onderwerp leeft. Ik hoorde bijvoorbeeld 
van een digitale starter dat het niet 
alleen heel leuk is om ermee bezig te zijn, 
maar ook waardevol voor het privéleven. 
Dat soort uitspraken maken me blij.” De 
komende periode gaat ’s Heeren Loo de 
digicoaches nog beter in hun rol zetten 
als coach en trainingen ontwikkelen voor 
mensen die al digivaardig zijn. Naast de 
op dit moment meest geraadpleegde 
thema’s op de kennissite – basisvaardig- 
heden en applicaties – komt er meer 
focus te liggen op thema’s als informatie- 
beveiliging en privacy, domotica en zorg-
technologie. 

Wanneer is het project Digitale vaar-
digheden succesvol voor ’s Heeren Loo? 
Plambeck: “Ten eerste als al onze mede-
werkers, van schoonmaker tot leiding-
gevende, aantoonbaar een stap hebben 
gemaakt en we geen digitale starters 
meer hebben. En als iedereen zich ervan 
bewust is dat het een onderwerp is waar 

je aan moet blijven werken. Als we dit 
hebben bereikt, kunnen we zorgtechno-
logieën en digitale toepassingen beter 
inzetten. Dat kan de werkdruk verlagen 
– bijvoorbeeld door efficiënter te kunnen 
werken en rapporteren – en de cliënt 
meer regie geven. Het laatste wat we 
willen, is de menselijke zorg vervangen. 
Sterker nog: juist door het slim toepas-
sen van zorgtechnologie kun je betere 
zorg leveren en ontstaat er meer tijd voor 
persoonlijk contact.”

Opstijgen naar  
de werkvloer

Meerdere bestuurders en directeuren benutten de  

zomerperiode om mee te lopen op de werkvloer.  

Onder hen Tom Pietermans, directeur van Veilig Thuis 

Midden-Brabant, en Jacqueline Joppe, bestuurder  

van Zorggroep Elde Maasduinen. Hun beweeg- 

redenen om ‘op te stijgen’ naar de werkvloer zijn ver- 

schillend, maar beide vinden dat het normaler zou 

moeten worden. Ondanks alle valkuilen en dilemma’s.  

Tom Pietermans plaatste op LinkedIn het 
volgende bericht:
De ‘rustige’ vakantieperiode benut ik om 
mee te lopen met medewerkers van Veilig 
Thuis Midden- Brabant bij de uitvoering 
van hun werkzaamheden/diensten. Na een 
dagdeel teamsecretariaat op 18 juli ben ik 
hedenochtend aangesloten bij de backoffice 
(bureaudienst + casuïstiekbespreking) en in 
de middag eropaf voor een noodzakelijke 
crisisinterventie. Goed om (weer) even met 
de voeten in de klei te staan en de juiste 

gesprekken te voeren met gemotiveerde 
professionals. Er staan nog een aantal  
meeloopmomenten gepland. Nu al een 
(gediplomeerde) trotse directeur. 

Verbaasd
Hij verbaasde zich over het aantal  
views en reacties. “Ik ben best actief op 
LinkedIn, maar dit was mijn best bekeken 
bericht ooit. Het is meer dan 10.000 keer 
gezien en ik kreeg tientallen reacties. 
Vooral mensen die reageerden in de 

trant van ‘dat zouden ze hier ook moeten 
doen’. “Blijkbaar is het minder normaal 
dan ik dacht”, concludeert de directeur 
van Veilig Thuis Midden-Brabant. In de 
visie van Pietermans is het niet meer dan 
normaal om zo nu en dan mee te lopen 
op de werkvloer. Een must voor elke be-
stuurder, noemt hij het. “Op papier gaat 
het vaak over cijfers en doorlooptijden. 
Maar op de werkvloer worden het ineens 
mensen en problemen. De werkvloer, dat 
is waar het om draait.” 

Omgekeerd organogram
Dat wordt ook duidelijk in de tekening 
die Tom Pietermans schetst. “Je kent 
het organogram wel, met de directeur 
bovenaan, dan het managementteam, de 
staf en het personeel”, zegt hij terwijl hij 
dit klassieke organogram uittekent. “In 
mijn visie staat de directie niet bovenaan, 
maar de medewerkers op de werkvloer. 
Veel mensen zien het als afdalen als je 
meeloopt op de werkvloer. Ik zie het als 
opstijgen. Opstijgen naar waar het om 
gaat. Ik ga naar boven. De directie en 
leidinggevenden faciliteren de werkvloer, 
zo zie ik het.”



‘Ik heb gevraagd of ik één  
dagdeel in de thuiszorg kan  
blijven werken, omdat het  

zo waardevol is’

‘Blijkbaar is meelopen  
op de werkvloer minder  
normaal dan ik dacht’

BESTUURDERS OP DE WERKVLOER
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Plussen en minnen
“Wat het me heeft opgeleverd? Veel. Je 
ervaart wat er speelt, hebt gesprekken 
van medewerker tot medewerker. Je 
hoort wat de plussen en minnen van het 
werk zijn: wat gaat goed en wat zou er 
beter kunnen? Ik haal veel informatie op, 
ook voor het ontwikkelen van het beleid 
voor de komende jaren. Zo kwam ik tot de 
conclusie dat de nieuwe visie ‘gefaseerde 
ketensamenwerking’ vooral nog een pa-
pieren visie is. Dat levert soms frustraties 
op bij medewerkers. De urgentie om deze 
nieuwe visie echt handen en voeten te 
geven, zag ik bevestigd. Het moet een 
soepele trein worden.”

Aandacht voor medewerkers 
Daarnaast vindt de directeur het belang-
rijk om oprechte aandacht te hebben 
voor de medewerkers. Te weten waar ze 
het over hebben. “Ons werk is complex, 
je komt soms in hele lastige situaties te-
recht. Dat vraagt flexibiliteit en soms ook 
buiten de kaders denken. Dat wil ik mee-
maken en stimuleren door er aandacht 

voor te hebben.” Tijdens het meelopen 
op de werkvloer viel het Pietermans 
bijvoorbeeld op hoe hoog de administra-
tieve last is. “Zonde, want het is de kracht 
van onze medewerkers om gezinnen te 
helpen. Ik schrok er echt van. Het was 
al een aandachtspunt, maar tijdens het 

meelopen werd de urgentie om er iets 
aan te doen me weer duidelijk. Ik heb 
hierover meteen gesprekken gevoerd  
met medewerkers, zodat ze kunnen mee-
denken hoe we de administratie efficiën-
ter kunnen maken.”  

Pietermans benadrukt dat het geen 
toeval is dat hij weet wat er speelt op de 
werkvloer. “Ook op andere momenten 

denken medewerkers mee en ik laat 
verschillende medewerkers bijvoorbeeld 
meelezen met nieuwe beleidsontwikke-
lingen. Ik geloof echt in bottom-up. Bij de 
medewerkers zit de kennis. Ik wil graag 
van hen weten wat er speelt, aangeslo-
ten blijven en het werk zelf ervaren.  

Anders kan ik niet met de benodigde 
passie richting onze ketenpartners  
communiceren.”

Mond houden
Ziet Pietermans ook valkuilen bij het 
meelopen op de werkvloer? “Ja, meerdere. 
Het kan intimiderend overkomen voor 
een gezin als ik meeloop op de werkvloer, 
vooral door mijn vrij grote postuur. Ook 

medewerkers kunnen er zenuwachtig 
van worden, wat ik echt probeer te 
voorkomen door letterlijk wat afstand 
te nemen en hen als expert het werk te 
laten doen. Daarnaast is het een valkuil 
dat je je te veel inhoudelijk met het werk 
gaat bemoeien. Dat weet ik gelukkig van 
mezelf, maar soms moet ik mezelf echt 
dwingen om even m’n mond te houden.”  
Pietermans denkt de medewerkers het 
desondanks waarderen dat hij met de 
verschillende diensten meeloopt. “Je 
zou het ze eigenlijk zelf moeten vragen, 
maar ik denk van wel. Dat bewijst dit 
diploma wel”, zegt hij trots, terwijl hij 
wijst naar het ‘backoffice-diploma’ dat de 
medewerkers van die afdeling voor hem 
maakten na een geslaagde meeloopdag. 
“Volgend jaar ga ik het zeker weer doen”, 
besluit hij.

Zomertekorten oplossen
Jacqueline Joppe, bestuurder van Zorg-
groep Elde Maasduinen, heeft een andere 
eerste reden om op de werkvloer mee 
te lopen. “De voornaamste reden is dat 
ik het belangrijk en leuk vind om in de 
praktijk bezig te zijn én een bijdrage wil 
leveren om de personeelstekorten in de 
zomerperiode op te lossen.” Samen met 
een aantal directeuren die in het bezit 
zijn van een verpleegkundige-diploma 
gaat Jacqueline Joppe na een aantal in-
werkdiensten zelfstandig aan de slag. “In 
2002 ben ik afgestudeerd als verpleeg-
kundige. In 2016 deed ik een herregistra-
tie en sindsdien werk ik in de zomer mee. 
Vorig jaar op de afdeling en dit jaar heb 
ik een eigen route in de thuiszorg. Ik vind 
het vooral heel leuk. Je krijgt de dagelijkse 
praktijk goed mee en weet weer hoeveel 
je als mens kunt betekenen. Ik merk dat 
ik in de zomerperiode thuis veel meer 
over m’n werk vertel. Omdat het zulk 
betekenisvol werk is.”

Frisse blik
Natuurlijk haalt Joppe ook informatie op 
tijdens deze werkzaamheden. “Dat is de 
bijvangst. Ik zie waar collega’s tegenaan 
lopen en wat er beter zou kunnen. Je 
pikt altijd informatie op en ziet wat ons 
beleid in de praktijk betekent. Daarover 
houd ik een eindgesprek met de afdeling, 
waarin we mijn observaties evalueren. 

Het viel me dit jaar bijvoorbeeld op dat 
de administratiesoftware erg gebruiks-
onvriendelijk is, terwijl je in de thuiszorg 
heel veel met je mobiel doet. Veel colle-
ga’s zien die gebruiksonvriendelijkheid 
als een vaststaand gegeven. Ze willen de 
beste zorg leveren en zijn zo toegewijd 
dat ze er niet over klagen. Mijn voordeel 
is dat ik me nog kan verwonderen. Ik 
kan er met een frisse blik naar kijken. De 
komende jaren hebben we veel zij-instro-
mers. Hopelijk kunnen we ook gebruik 
maken van hun frisse kijk. We willen 
stimuleren dat ze zich blijven verwonde-
ren.”  

Eigen mening
Of Joppe ook valkuilen ziet? “Sommige 
collega’s zien het als een uitgelezen 
moment om hun wensenlijstje door te 
geven. Je moet erop letten dat je dat lijst-
je niet meteen wil honoreren. Daarnaast 
moet ik me er bewust van blijven dat 
wat ik zie, mijn eigen mening is. Als ik de 
software slecht vind, betekent dat niet 
dat iedereen dat vindt. Daarom is het 
eindgesprek ook belangrijk. We kunnen 
mijn ervaringen dan evalueren.” Een 
andere valkuil: te snel in de oplossings-
modus schieten en bevestigd zien wat je 

wilt zien. “Ik zie dan een dementerende 
cliënt zitten die moeilijk benaderbaar is 
en verward gedrag vertoont. Dan denk 
ik: ‘zie je wel, het idee van eigen regie is 
echt te ver doorgeschoten’, terwijl je dat 
natuurlijk helemaal niet zo kan stellen.”

Grenzen bewaken
Ook moet de bestuurder erop letten 
haar grenzen goed te bewaken. “Niet 
méér doen dan waar ik bekwaam voor 
ben en ook dingen niet extra goed gaan 
doen. Niet denken ‘dit kan ik er voor deze 
keer wel even bij doen, want ik doe het 

toch maar een paar keer’, terwijl dat niet 
de normale gang van zaken is. Ik moet 
meegaan in de werkwijze van de andere 
medewerkers. “ 

Naast valkuilen ziet Joppe ook een 
dilemma: Namelijk: ‘wat denkt de cliënt 
ervan?’. Om die reden werk ik alleen met 
dementerende personen. Ik wil voor-
komen dat cliënten zich er bewust van 
zijn dat ik ook bestuurder ben. Ik stel me 
gewoon voor als verpleegkundige.” Ook 
voor collega’s is het soms even wennen 
dat de bestuurder ineens een directe 
collega is. “Ik merk wel dat het snel went, 
ook omdat ik duidelijk aangeef dat mijn 
collega’s echt de experts zijn. Uiteindelijk 
brengt het je dichter bij elkaar.”

Normaler
Ondanks de mitsen en maren zou  
Jacqueline Joppe graag zien dat het 
normaler wordt dat bestuurders, direc-
teuren of het management meelopen of 
-werken. “In ziekenhuizen is het normaler 
dat iemand zowel bestuurder als prakti-
serend arts is. In de verpleeghuiszorg is 
dat niet het geval. Het zou mooi zijn als 
bij alle organisaties regelmatig iemand 
van het management meedraait op de 

werkvloer. Ik heb nu bij de afdeling thuis-
zorg gevraagd of ik de rest van het jaar 
één dagdeel per week in de thuiszorg kan 
blijven werken, omdat het zo waardevol 
is.” 
 
Dan rijst wel direct de vraag: is dat niet te 
duur, een bestuurder die verpleegkundige 
taken op zich neemt? “Dat is inderdaad 
een dilemma. Om dat te ondervangen, 
draai ik alleen maar late diensten, vanaf 
een uur of vier ’s middags. Als ik een dag-
deel per week in de thuiszorg ga werken, 
wordt dat in de avond. In m’n eigen tijd.”Jacqueline Joppe



organisatievraagstukken zijn interessant. 
Hoe positioneer je jezelf? Hoe zorg je 
ervoor dat iedereen zich betrokken voelt 
bij de organisatie? Het is een uitdaging 
om daar samen verder vorm en inhoud 
aan te geven: met ons eigen innovatie-
ve team, de raad van toezicht, raad van 
advies en alle aangesloten organisaties. 
Alle lagen dienen verweven te zijn met 
elkaar.”

Tijdens mijn eerste week bij  
Transvorm viel mij dit op… 
“De goede sfeer! Er is aandacht voor el-
kaar, er wordt gelachen en tegelijkertijd is 
iedereen serieus aan het werk. Het team 
bestaat voor een groot deel uit mensen 
die de praktijk kennen, wat de betrokken-
heid vergroot. We werken in een open 
kantoor. Dat bevalt uitstekend. Ik was 
altijd gewend aan een eigen kantoor, 
maar het is juist waardevol om tussen de 
mensen te zitten. Je moet aanwezig zijn, 
zichtbaar zijn, het samen doen. Dat is ook 
buiten ons kantoor van belang.  
Een mooi voorbeeld daarvan is het  
Ik Zorg-contactpunt op Strijp-S in  
Eindhoven (zie blz. 25 voor een artikel 
over het Ik Zorg-contactpunt, red.). Daar 
voeren we − samen met aangesloten 
partners (werkgevers in Zuidoost- 
Brabant) − het gesprek met mensen die 
interesse hebben in werken in zorg en 
welzijn. De instroom van nieuwe mensen 
in de zorg is belangrijk. Daarnaast moe-
ten we ook aandacht hebben voor het 
behoud van mensen in de zorg én voor 
anders leren, werken en organiseren.”

Als ik ‘s ochtends op weg ben naar 
mijn werk, denk ik aan… 
“Mijn werk! Ik reis meestal vanuit mijn 
woonplaats Werkhoven met de trein naar 
Tilburg. Een fijn begin van de dag: je bent 
direct onder de mensen en kunt alvast 
stukken voorbereiden. ‘s Ochtends sta ik 
altijd meteen aan. Ik heb veel ideeën, die 
ik graag snel in de groep gooi. Ook tijdens 
de terugreis borrelt er nog van alles. Ik 
kan thuis nog lang doorgaan met werken, 
maar mijn tweejarige dochter dwingt me 
om op tijd te stoppen. Dat is maar goed 
ook. Als je het werk even loslaat, sta je er 
later weer veel scherper in.”

De belangrijkste les die het  
leven/mijn werk mij tot nu toe  
heeft geleerd… 
“Luister naar anderen. Niet alleen naar 
de mensen die zich makkelijk uitspreken, 
maar ook naar mensen die niet snel op 
de voorgrond treden. Zij hebben vaak ook 
heel interessante ideeën. Luister dus ook 
naar wat je niet direct hoort. Geef ieder-
een de kans en ruimte om te vertellen.”

Dít wil ik betekenen voor de  
Brabantse arbeidsmarkt van  
zorg & welzijn… 
“Ik wil een verbinder zijn, sectorbreed. 
Iemand met oog voor alle branches, 
organisaties (klein en groot) én werk-
velden. Overal vindt ontkokering plaats, 
waardoor het steeds belangrijker wordt 
om samen op te trekken in de keten en 
het werkveld. Dat kunnen we vanuit 
Transvorm − onder meer met gemeenten, 
onderwijs, zorgaanbieders en verzeke-
raars − faciliteren. We staan voor de geza-
menlijke opgave om de zorg toegankelijk, 
betaalbaar en kwalitatief hoogstaand te 
houden. Bij Transvorm willen we zaken 
verkennen, aankaarten, kennis delen en 
bakens verzetten, zonder alles meteen 
op zijn kop te zetten. Transvorm is een 
innovatieve speler. Veel initiatieven die 
hier ontstaan, worden later in de rest van 
het land opgepikt. Dat is iets om trots op 
te zijn!”

Na een werkdag ga ik pas met een 
voldaan gevoel naar huis… 
“Als een aantal van onze nieuwe ideeën 
tot vervolgresultaten hebben geleid. Het 
geeft veel voldoening om lopende projec-
ten te verbeteren of om zorg en welzijn 
te verrijken met nieuwe, waardevolle 
initiatieven. Je zet steeds marsroutes 
uit, waarbij je stap voor stap te werk 
gaat. Dat vraagt om veel geduld, wat ik 
eigenlijk niet heb (lacht), want het kan 
niet in één keer gerealiseerd zijn. Maar 
als een nieuw idee wordt gehoord, gedra-
gen en gedeeld en als de eerste lijntjes 
zijn uitgezet, ben ik al heel blij. Je hebt 
alle betrokken partijen nodig, het is een 
samenspel. In je eentje loop je misschien 
even sneller, maar kom je uiteindelijk 
minder ver. Ik loop liever samen, zodat 
het eindresultaat klopt.”

Tekst: Maartje Bertens • Foto’s: Bart van Hattem Fotografie

‘Luister ook naar wat je  
niet hoort’ 

Sinds 1 juli 2019 heeft Transvorm een nieuwe directeur- 

bestuurder, Koen de Hond. Hij heeft de organisa-

tie veel te bieden met zijn enthousiasme, energie,  

ervaring, nieuwe ideeën en vooral zijn grote hart voor 

zorg en welzijn. Tijd voor een kennismaking in deze  

rubriek, voor de gelegenheid dit keer niet in vijf maar 

zés vragen. 

Deze baan past bij mij, omdat… 
“Ik uit een zorg- en welzijnsnest kom. 
We hadden een psychiatriepraktijk aan 
huis, mijn moeder was docent maat-
schappelijk werk en mijn zus is inmiddels 
GZ-psycholoog. Dat nest heb ik zelf ook 
weer gevonden. Mijn vrouw werkt in het 
St. Antonius Ziekenhuis. Het is bijzonder 
om allebei maatschappelijk betrokken 
te zijn, om samen thuis te sparren. Ik 
heb bewust voor Transvorm gekozen. De 
inhoud spreekt me enorm aan en ik ben 
graag op strategisch niveau actief. De 

Koen de Hond is sinds 1 juli 2019 
directeur-bestuurder van Transvorm. 
Tot die tijd was hij projectleider bij 
Bureau Bartels, een onderzoeks- en 
adviesbureau dat is gespecialiseerd 
in arbeidsmarktvraagstukken, sociale 
zekerheid en de impact van wet- en 
regelgeving. In deze positie leidde 
hij landelijke onderzoeksprojecten 
voor ministeries als SZW en VWS. Zijn 
rapporten en publicaties verschenen 
onder meer in de Tweede Kamer.
Vanaf 2006 specialiseerde De 
Hond zich in de arbeidsmarkt van 
zorg en welzijn. Zo heeft hij zich 
beziggehouden met de transities 
in het sociaal domein en met de 
nieuwe werkwijzen in de langdurige 
zorg, welzijn & maatschappelijke 
dienstverlening.

Sinds 2012 was hij verantwoordelijk 
voor de monitoring en evaluatie van de 
landelijke arbeidsmarktprogramma’s 
zorg en welzijn, die ook in het 
werkgebied van Transvorm met 
VWS-subsidies tot stand komen. Eén 
van zijn laatste projecten voor Bureau 
Bartels was het vervaardigen van een 
strategisch visiestuk voor het nieuwe 
regionale arbeidsmarktprogramma 
2020-2024,  dat de komende jaren ook 
in Noord-Brabant uitgevoerd wordt.

Koen de Hond

ZES VRAGEN AAN... KOEN DE HOND Tekst: Sara de Kort • Fotografie: Margo Remie
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IN BEELD Fotografie: Marco Magielse

Medewerkers  
geven de sector 
een gezicht
Vierendertig medewerkers van diverse 
Brabantse zorg- en welzijnsorganisaties 
zijn in september 2019 geportretteerd 
om een Brabants gezicht te geven aan 
de landelijke Ik Zorg. campagne. In deze 
campagne laten inmiddels al honderden 
medewerkers zien hoe veelzijdig werken 
in zorg en welzijn is. 

De modellen konden zichzelf aanmelden 
en vertegenwoordigen verschillende 
werkvelden in de sector. De meest  
bijzondere deelnemer aan de shoot?  
Dat was contacthond Rietje, die samen 
met haar baasje Twan werkt met ouderen 
met dementie bij Volckaert.
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‘Er is geen personeelstekort 
in de zorg als we samen 
onze verantwoordelijkheid 
nemen’

Bij Thuiszorg West-Brabant (TWB) hebben wijk- 

verpleegkundigen de regie over het zorgproces  

gekregen. Zij bepalen wat er zorginhoudelijk bij  

cliënten moet gebeuren en zetten innovaties in waar 

mogelijk. Dit blijkt efficiënter te werken dan opgelegde 

zorgprocessen vanuit de zorgverzekeraars. “Er zijn 

aanzienlijk minder uren thuiszorg nodig om hetzelfde 

resultaat te behalen. We zijn ervan overtuigd dat  

er geen personeelstekort in de zorg hoeft te zijn  

als iedereen zo gaat werken”, stelt zorgveranderaar 

Jacqueline van Ginkel van TWB.

Twee jaar geleden ging het roer om bij 
TWB. Dat had volgens bestuurder Ruud 
Dijkers twee redenen. “Er werd zo zwaar 
bezuinigd in de wijkverpleging dat  
reorganiseren onoverkomelijk was. Daar-
naast bleven we als organisatie ongewild 
hangen in bepaalde ontwikkelingen. In 
onze zelfsturende teams was onduidelijk 
wie nu de leidinggevende was. Was dat 
nou de strategisch manager of de coach? 
En wie moest welke taak uitvoeren? Onze 
wijkverpleegkundigen waren zorginhou-
delijk verantwoordelijk, maar voelden 
zich het afvalputje van de organisatie. 
Zij waren bezig met planproblematiek, 
dossiers die niet klopten en klachten-
afhandeling, maar niet met kwalitatief, 

doelmatige zorg. En al helemaal niet met 
innovaties. Als wij als raad van bestuur 
dan eens op de werkvloer op een zeepkist 
gingen staan om te vertellen hoe goed 
alles geregeld was, herkenden de mede-
werkers zich niet in ons verhaal. Hierop 
hebben wij gezegd: dit moet anders.”

Plattere organisatie
TWB besluit allereerst de organisatie 
platter maken. “We hadden een echte 
vergadercultuur. Managers waren vooral 
bezig met het ontwikkelen van beleid  
en onderling discussie voeren wie waar-
voor verantwoordelijk was. Zij kwamen 
nauwelijks toe aan het oplossen of 
verbeteren van knelpunten op de werk-

vloer. Om dit te doorbreken, hebben we 
managementlagen geschrapt en zijn we 
teruggegaan naar drie lagen.” 

Laag één is de tweekoppige raad van 
bestuur: Ruud Dijkers en Christ-Jan 
Danen. Laag twee is ook duaal ingericht 
en bestaat uit zorgmanagers en senior 
wijkverpleegkundigen. De zorgmanager 
stuurt medewerkers aan op met name 
facilitaire en personele zaken. Hij of zij is 
verantwoordelijk voor het ziekteverzuim, 
de personele capaciteit, de roosters en 
bereikbaarheid van de teams. De senior 
wijkverpleegkundige stuurt de wijkver-
pleegkundigen aan en is verantwoor-
delijk voor kwaliteit, doelmatigheid en 
goede cliëntzorg. De bedrijfsmatige kant 
is helemaal weggenomen bij de seniors. 
In de derde laag zitten de zorgteams die 
bij cliënten thuis komen.

Ruud Dijkers en Jacqueline van Ginkel

WIJKVERPLEEGKUNDIGEN IN THE LEAD BIJ TWB Tekst: Natasja Ververs • Fotografie: Yuri Floris
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Aanzienlijke besparing
De nieuwe manier van werken levert 
TWB een aanzienlijke besparing van zorg-
uren op. Jacqueline van Ginkel vertelt: 
“Wijkverpleegkundigen bepalen wat er 
nodig is. Hierbij ligt de focus niet op het 
doen van verrichtingen, maar op het 

behalen van resultaten voor onze cliënt;  
de zorguitkomst. Soms blijkt een innova-
tieve oplossing een betere uitkomst  
te geven dan een bestaand zorgtraject. 
Dan willen we dat ze daarvoor kiezen.” 
Als voorbeeld noemt ze ‘de oogdruppel-
bril’. “Voorheen moest TWB bij cliënten 
na een oogoperatie vier keer per dag 
komen druppelen. Dankzij de oogdrup-
pelbril kan een cliënt dit voortaan veilig 
en eenvoudig zelf doen. Het scheelt hem 
weer een hulpverlener over de vloer en 
ons 28 uur per week aan zorgtijd, exclu-
sief reistijd en planningsuren. Intussen 
zijn we in gesprek met ziekenhuizen  
om mensen na operaties direct te voor-
zien van zo’n bril, zodat TWB niet meer 
nodig is om deze te bestellen en haar 
mankracht kan inzetten voor andere 
hulpvragen.”

TWB besteedt volgens bestuurder Ruud 
Dijkers door de innovatieve werkwijze 
10 tot 15% minder uren zorg per cliënt. 
“In 2018 konden we slechts 85% van de 
zorgaanvragen aannemen. Doordat we 
doelmatiger zijn gaan werken, is dat nu 
95%. We zijn ervan overtuigd dat een  
effectievere inzet van zorguren aan-
zienlijk bijdraagt aan het oplossen van 
personeelstekorten in de zorg.” Zorgver-
anderaar Jacqueline van Ginkel is nóg 
stelliger in deze opvatting: “Er is geen 
personeelstekort meer als élke zorg- 
organisatie de zorgvraag centraal stelt 

en niet haar eigen zorgproces. Als we dat 
echt allemaal juist aanpakken, kunnen 
we zoveel besparen! Het scheelt ons nu 
al wekelijks honderden arbeidsuren. Uren 
waarvoor anderen dringend personeel 
zoeken.”

Grootste uitdaging
Een van de grootste uitdagingen van  
de nieuwe manier van werken, is  
volgens TWB-bestuurder Ruud Dijkers 
het vergoedingensysteem van zorgverze-
keraars. “Als een innovatief hulpmiddel 
niet vergoed wordt, zegt de cliënt: ‘Gaan 
jullie toch zelf maar de zorg verlenen,  
het hoeft niet op die nieuwe manier.’ 
Omdat de thuiszorg gratis is, maar het 
hulpmiddel niet. Terwijl dit veel goed- 
koper is dan zorg verlenen. Dan kost de 
zorg dus geen 300 euro voor het inno-
vatieve hulpmiddel, maar 1500 euro per 
maand, omdat we 28 uur kwijt zijn om 
onze mensen in te zetten. Zulke beslis-
singen vinden we onbegrijpelijk en een 
verkwisting van zorggeld. We vinden  
dat zorgverzekeraars ook mee moeten 
in de verandering en intern ook moeten 
ontschotten. De financiering van de 
gezondheidszorg in Nederland is niet 
ingericht op mensen langer thuis laten 
wonen. Hier moet echt iets veranderen.” 

Hij noemt het de kracht van TWB om  
een voorbeeld te stellen aan andere 
zorgorganisaties. “We geloven in onze 
werkwijze en tonen hoe je als zorg- 
organisatie zelf verantwoordelijkheid 
kunt nemen om de kosten voor de zorg 
mee omlaag te krijgen. Een maatschap-
pelijk probleem dat we samen kunnen 
oplossen. We kijken nu hoe we innovatie-
ve zorgprocessen binnen de regels toch 

voor elkaar krijgen of kijken hoe we het 
aan de achterkant van onze organisatie 
steeds geregeld kunnen krijgen. Een  
medewerker is fulltime bezig met 
gesprekken over contracten en decla-
raties. Mooi zou het zijn als innovatief 
en kostenbesparend werken ook wordt 
ondersteund vanuit zorgverzekeraars en 
de politiek.”

Los van de discussie over geld vindt Ruud 
Dijkers het belangrijk om te kijken naar 
de totaalproblematiek om de zorg in 
Nederland betaalbaar te houden. “Ik  
zou andere zorgorganisaties willen op-
roepen om ook vanuit het maatschappe-
lijk belang naar het zorgaanbod te kijken. 
Verschillende zorgsectoren zouden over 
hun schotten moeten kijken. Niet hoe ze 
hun eigen organisatie winstgevend hou-
den, maar hoe ze sámen met anderen de 
zorg daadwerkelijk kunnen verbeteren. 
Niemand praat graag over herverdeling 
van gelden, maar als we met z’n allen 
eerlijk zijn, moet het geld toch daar 
terechtkomen waar het nodig is? Het 
geld gaat nu naar extra bedden en op de 
thuiszorg wordt nog steeds bezuinigd. 
Ongelooflijk vinden we dat. Terwijl de 
overheid wil dat mensen langer zelfstan-
dig thuis blijven wonen.”

Anderen inspireren
Hoewel TWB bij onder meer zorgver- 
zekeraars moet knokken voor erkenning 
van de nieuwe wijze van zorg verlenen, 
inspireert de innovatieve werkwijze ook 
anderen, vertelt Ruud Dijkers trots.  
“Overal mag TWB haar verhaal komen 
doen. In Den Haag dienen we als voor-
beeld van innovatieve zorgondernemer, 
maar ook op medische congressen. 
Binnenkort mogen we op een congres 
in Stockholm vertellen hoe we met de 
inzet van een ander hulpmiddel betere 
wondzorg bieden en hiermee zelfs van 
700 naar 200 minuten zorg per cliënt 
per maand zijn gegaan. De cliënten zijn 
gelukkig met deze vooruitgang. Dat is 
voor ons het belangrijkste signaal dat we 
goed bezig zijn.”

‘Een effectievere inzet van  
zorguren draagt aanzienlijk  

bij aan het oplossen van  
personeelstekorten’

Innovatiegolf
Vrijwel tegelijkertijd met de grote 
reorganisatie binnen de Roosendaalse 
zorgorganisatie zwengelt zorgverande-
raar Jacqueline van Ginkel een innovatie-
golf aan. “Als accountmanager bij TWB 
deed ik een opleiding Sales & Account-
management bij Beeckestijn Business 
School. Daar moest ik een marketingplan 
opleveren voor een product dat de zorg 
zou kunnen verbeteren. Hieruit kwam 
de medicijndispenser, Medido. Een slim 
apparaatje dat vooral geschikt is voor 
thuiswonende ouderen die verschillende 
medicijnen moeten innemen en dit af en 
toe vergeten. Dankzij de Medido hoeft 
de thuiszorg niet meerdere malen per 
dag langs te komen voor controle. Heel 
prettig voor ouderen dat ze hun eigen 
regie terugkrijgen en niet steeds een 
hulpverlener over de vloer hebben. Ik zei 
dan ook direct: ‘Die wil ik vermarkten!’ 
Maar bij TWB werd gezegd: ‘Ja leuk, maar 

we hebben hem intern nog niet geïmple-
menteerd.’ Met andere woorden: de oude 
organisatiestructuur hield de innovatie 
tegen. Ik heb toen als projectleider de 
introductie op me genomen.”

Innoveren én verbeteren
Jacqueline van Ginkel rolt via de Medido 
in de functie van zorgveranderaar. Ze 
is verantwoordelijk voor het bekijken, 
evalueren en optimaliseren van zorgpro-
cessen binnen TWB en de hulpmiddelen 
die wijkverpleegkundigen inzetten bij 
cliënten. Ze maakt intern ook duidelijk 
hoe TWB kan profiteren van allerhande 
zorginnovaties. Ze doet dit vanuit de 
sterke overtuiging dat innovaties kunnen 
bijdragen aan het efficiënter behalen van 

zorgdoelen. “We zijn gaan kijken naar 
wat er nodig is om aan een hulpvraag 
te voldoen. Welke innovaties biedt de 
markt? Hoe kunnen we onze zorg anders 
organiseren, zodat zo’n innovatie moge-
lijk is en tegelijkertijd onze zorg aan onze 
cliënten verbetert? Het waren onder 
meer deze vragen die ervoor zorgden dat 
de wijkverpleegkundigen in the lead kwa-
men te staan in de nieuwe organisatie.” 
Met training, begeleiding en coaching 
leren wijkverpleegkundigen hoe zij hun 
nieuwe rol goed kunnen vervullen. “We 
hebben best een stuk angst moeten 
overwinnen bij hen. Sommige verzorgen-
den waren bang dat ze straks geen werk 
meer zouden hebben door alle innova-
ties. Het tegendeel blijkt waar. Ze kunnen 
zich dankzij de zorgvernieuwingen meer 
focussen op de kwaliteit van hun zorg. 
Sinds ze dat zelf ervaren, dragen ze met 
trots uit hoe de nieuwe werkwijze bij-
draagt aan betere zorg.” 

Regie op de werkvloer
Wijkverpleegkundigen bepalen sindsdien 
binnen TWB wat er zorginhoudelijk bij 
een cliënt moet gebeuren. Het overige 
personeel binnen TWB is ondersteunend 
aan deze missie. Jacqueline van Gin-
kel: “De focus ligt op het zorgresultaat 
en niet langer op het zorgproces. We 
geloven in deze werkwijze, omdat ie 
gedragen wordt door de werkvloer. Het 
werk komt vanuit onze mensen zelf. Zij 
weten precies wat er moet gebeuren en 
dragen hierbij zelf innovaties aan. We 
leggen niets van bovenaf op en geven 
onze mensen het vertrouwen dat ze de 
juiste dingen doen. Dat laatste is erg 
belangrijk. Daarnaast is het goed om te 

weten dat we de innovaties inpassen in 
ons zorgproces. We maken ze onderdeel 
van onze zorgoplossing. Het zijn zo geen 
losse producten meer, maar hulpmidde-
len die passen bij onze zorgvisie.”

Innovaties sneller dan backoffice
Ruud Dijkers vertelt hoe hij als verant-
woordelijk bestuurder voor financiën en 
bedrijfsvoering de backoffice probeert 
aangehaakt te houden bij wat aan de 
zorgkant verandert. “We willen dat onze 
wijkverpleegkundigen kunnen doen wat 
ze moeten doen. Dat is voor een traditio-
nele zorgorganisatie een hele uitdaging. 
We hebben heel bewust gekozen voor  
regie op de werkvloer. Doordat dit is 
doorgevoerd in alle managementlagen 
en de structuur, hebben we het pad 
gebaand om te kunnen innoveren.” Hij 
vertelt dat de wijkverpleegkundigen die 
nieuwe manier van werken enthousiast 
hebben opgepakt. “Ze gaan met hun 
innovatieve ideeën nog weleens sneller 
dan de backoffice. Voorheen was de  
backoffice gewend aan een laag tempo 
qua innoveren. Nu komt een wijkver-
pleegkundige bij een cliënt vandaan en 
zegt: ‘Meneer heeft een innovatieve oog-
druppelbril nodig. Wie kan dit bestellen?’ 
Nu blijkt het snel bestellen intussen geen 
probleem, maar wel een eenvoudige 
betaling via iDeal. Daar waren we niet op 
ingericht. Tegen dit soort zaken loop je 
dan dus aan.”

‘Sommigen waren bang geen 
werk meer te hebben door 

alle innovaties. Het tegendeel 
blijkt waar’
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Piet Verrijt neemt  
afscheid
Op 12 september 2019 nam Transvorm tijdens het 
symposium ‘De kracht van de regio!’ afscheid van 
Piet Verrijt als directeur-bestuurder. Verrijt was  
directeur-bestuurder van Transvorm sinds 1 juli 
2011. De presentatie van de middag was in handen 
van schrijver, taalkundige, cabaretier en Brabander 
Wim Daniëls. Jacomine Ravensbergen (lid college 
van bestuur van Avans Hogeschool en voorzitter 
van de raad van toezicht van Transvorm) lichtte de 

nieuwe bestuurlijke structuur en governance van 
Transvorm toe. Daarna debatteerden Ton Wilt-
hagen (hoogleraar Tilburg University en arbeids-
marktdeskundige), Pascalle Voermans (bestuurder 
SGE en voorzitter raad van advies Transvorm) en 
Jelle Boonstra (directeur landelijk samenwerkings-
verband van regionale werkgeversorganisaties 
RegioPlus) met de aanwezigen over de toekomst 
van zorg en welzijn. 

IN BEELD EXTRA Fotografie: Margo Remie
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Josta Augenbroe en Peter Verkuijlen

Kijken vanuit  
ondernemerszin

Op haar 43e staat Josta Augenbroe op een kruispunt. 

Door haar achtergrond als succesvol ondernemer 

is werken niet per se meer nodig. Maar op de bank  

zitten komt niet in haar op. Daarom besluit ze een 

langgekoesterde wens in vervulling te laten gaan  

en gaat werken in de zorg. Het is het begin van een 

nieuwe carrière waarin ze indirect niet alleen haar  

eígen droom, maar ook die van anderen waarmaakt.  

Als ze haar dochter afzet voor haar eerste 
stagedag bij BrabantZorg-locatie Nieuwe 
Hoeven in Schaijk weet Josta het zeker: 
híer wil ik werken. “Ik was zwaar onder 
de indruk van de omgeving. Zó groen, zo 
uitgestrekt, zo rustgevend. Ik wist direct 
dat ik hier vaker wilde komen. En niet 
alleen om mijn dochter naar haar stage 
te brengen, maar om iets te betekenen 
voor de mensen die hier wonen.” Ze 
komt in contact met Peter Verkuijlen, 
sinds 2005 regiomanager van Nieuwe 
Hoeven in Schaijk, een zorginstelling voor 
mensen met geheugenproblemen en/of 
het syndroom van Korsakov.  “Josta is hier 
gestart als vrijwilliger, maar dat heeft 
geloof ik maar één week geduurd”, lacht 
Peter. “Binnen no-time wilden we haar 
niet meer kwijt.” Josta: “Na twintig jaar 
ondernemerschap had ik niet de behoef-
te om meteen in een nieuwe carrière te 
duiken. Ik wilde vooral van betekenis zijn. 
Maar bezig zijn op Nieuwe Hoeven beviel 
me zo goed, dat we samen besloten er 
toch een ‘echte’ baan van te maken. Al 
voelt het, tot op de dag van vandaag, niet 
als werken.” 

Al snel neemt Josta een bijzondere rol op 
zich binnen Nieuwe Hoeven. Door haar 

aandacht voor de bewoners, maar ook 
door het op een andere manier te kijken 
naar het dagelijks reilen en zeilen in het 
verzorgingstehuis. Volgens Peter stelt 
Josta in die begintijd vooral heel veel 
vragen: Waarom doen we dit eigenlijk 
zo? En: dat kan toch efficiënter? Niet op 

een vervelende manier hoor, echt vanuit 
verwondering en interesse. Ik vond dat 
heel verfrissend.”

Aard van het beestje
“Als je zo lang in een ultra-commerciële 
omgeving hebt gewerkt, dan ontkom je 
niet aan het stemmetje dat bovenstaan-
de vragen stelt”, vertelt Josta over haar 

eerste maanden bij Nieuwe Hoeven, nu 
zo’n tien jaar geleden. “En dat is inder-
daad niet om andermans werk tekort 
te doen. Ík was juist de nieuwkomer die 
nog heel veel moest leren. Maar je neemt 
toch een stukje bagage mee vanuit het 
ondernemerschap. En één van de belang-
rijkste dingen die een ondernemer doet, 
is kijken naar de behoeftes van z’n klant. 
Natuurlijk noemen we de bewoners geen 
klanten, maar in feite zijn ze dat wel. Dus, 
waar hebben ze behoefte aan? En hoe zit 
het met hun familie? Hoe kan ik aan hun 
verwachtingen voldoen? Of liever nog: 
hoe kan ik die verwachtingen overtref-
fen?”

Carrousel Groen
Ondertussen denkt Peter na over de toe-
komst van Nieuwe Hoeven. Als eenzijdige 
zorgorganisatie met de focus op mensen 
met dementie is de locatie toe aan  
innovatie. Bovendien wil BrabantZorg, de 
organisatie waar Nieuwe Hoeven onder- 

deel van uitmaakt, met haar locaties 
midden in de samenleving staan, en dus 
op een bredere manier zorg verlenen aan 
verschillende doelgroepen. “Het balletje 
voor de nieuwe stijl van Nieuwe Hoeven 
is gaan rollen toen wij een subsidie  
kregen van de gemeente voor de heront-
wikkeling van het terrein”, vertelt Peter. 
“Hiermee wilden we in eerste instantie 

‘Waar hebben cliënten  
behoefte aan? En hoe kan ik 

die verwachtingen overtreffen? 
Daar dacht ik als oud- 

ondernemer meteen aan’

PLEK VOOR IEDEREEN BIJ CARROUSEL GROEN Tekst: Hanneke Verhoeven • Fotografie: Joris Buijs

25InVorm  |  oktober 201924



een groen woon- en leefklimaat creëren 
voor de bewoners, dichtbij de natuur. Het 
begon met de aanleg van onder andere 
een voedselbos, teelweides en een die-
renbos. Dit was al een geweldige impuls 
voor de leefomgeving. Onder leiding van 
Josta en collega Robin Coolen zijn hier 
steeds meer initiatieven bijgekomen. Een 
moestuin, een houtbewerkingsatelier, 
een horecazaak, een bakkerij en zelfs 

een nagelstudio. Carrousel Groen kreeg 
vorm. Zo is er eigenlijk een nieuw bedrijf 
ontstaan binnen de zorgorganisatie.” 

Positieve invalshoek
Carrousel Groen biedt een werkplek 
aan ongeveer 85 mensen die vaak al 
langdurig aan de kant staan. Mensen 
met psychische of lichamelijke klachten, 
ontwikkelingsstoornissen of slachtoffers 
van een burn-out. De achtergronden zijn 
divers. Wat ze gemeen hebben is dat het 
vanuit de reguliere zorg niet lukt om deel 
te nemen aan de maatschappij. Bijzonder 
aan de aanpak van Carrousel Groen is 
dat ze hier kijken naar de persoon zelf. Ze 
gaan hier aan de slag als assistent-mede-
werkers. Vanuit die positieve invalshoek 
hebben ze in Schaijk al veel mensen 
gelukkig kunnen maken. Josta: “We 
waarderen ze echt om wie ze zijn. Smeer 
jij vanuit je autisme de meest perfecte 
broodjes? Dan mag jij dat voortaan doen. 
Ben je opgeleid tot fietsenmaker? Dan 
beginnen we toch gewoon een werk-
plaats! Vaak voelen mensen zich hier 
voor het eerst in hun leven begrepen: ik 
mag er zijn, ik ben welkom.” Carrousel 
Groen werkt met een minimale bezetting 
aan zorgprofessionals en met veel ‘vak- 
vrijwilligers’, bijvoorbeeld oud-timmer-
mannen, naaisters, horecamedewerkers. 
Zij brengen hun vakkennis over op de 
assistent-medewerkers. 

Een thuis voor iedereen
Het terrein van Nieuwe Hoeven nodigt 
uit om rond te struinen, je handen uit de 
mouwen te steken. Dat gevoel had Josta 
meteen die eerste dag dat ze hier kwam. 
Zoiets wil je niet voor jezelf houden. On-
der andere die gedachte heeft mee-ge-
speeld in de verdere ontwikkeling van het 
concept. Josta vertelt: “Nieuwe Hoeven 
moet een thuis zijn voor iedereen. Veel 

bewoners gaan hier hun laatste levens-
fase in. Dan wil je dat iemand steeds een 
zo fijn mogelijke dag kan beleven. Enkel 
de beste loungestoelen zijn goed genoeg 
(Josta heeft gestreden voor stoelen van 
het prestigieuze merk Lafuma, én ze 
gekregen, red.) en bezoek van familie is 
van levensbelang. Maar dan moet je er 
natuurlijk wel voor zorgen dat de familie 
hier graag komt. Op ons terrein kunnen 
bewoners samen met hun naasten een 
compleet dagje uit beleven: een wan-
deling door de mooie natuur van De 
Maashorst met als afsluiter een kopje 
koffie en zelfgemaakt taartje in theehuis 
De Hooimijt. Liever samen aan de slag 
in de moestuin of het houtatelier? Dat 
kan ook. Op zonnige dagen is het hier net 
Center Parcs: dan zetten we een badje 
neer en hebben de kleinkinderen hier de 
grootste lol. Het wordt zo een happening 
om opa of oma te bezoeken. Dat is toch 
wat je wil?”

Denken, durven, doen
Volgens Peter is de kracht van Josta dat 
ze heel makkelijk echt contact maakt met 
iedereen. Zonder medelijden, maar mét 
respect. “Als mensen bij Carrousel Groen 
komen, hebben ze vaak de zwarte kant 
van het leven gezien. Hier krijgen ze als 
assistent-medewerker meteen veel vrij-
heid: ze maken zelf de roosters, plannen 
de vergaderingen. Ik doe eigenlijk vrij 

weinig”, lacht Josta. “En dat doe ik met 
opzet. Doordat mensen zich co-eigenaar 
voelen, krijgt hun leven weer een beetje 
glans. En zo komt langzaam de balans 
weer terug.” Door Caroussel Groen zijn 
levens in positieve zin veranderd en dro-
men werkelijkheid geworden: eindelijk 
weer aan het werk! Maar heeft het de 
organisatie zelf ook veranderd? “Ja,” zegt 
Peter. “Door Josta zijn we met andere 
ogen naar ons werk gaan kijken, meer 
vanuit ondernemerszin. Ik zie daarin een 
kanteling. Waar eerst een keihard ‘zo 
doen we dat hier niet’ klonk, is het nu 
steeds vaker: ‘daar kom ik op terug’ en  
kijken we samen naar wat er wél 
mogelijk is. Denken, durven, doen. Vaak 
blijkt dat er toch nog rek in de zaak zit. 
Dat heeft zo’n initiatief als Carrousel 
Groen nodig, rek.” Ook Josta is blij met 
de samenwerking. “Het is geweldig hoe 
BrabantZorg mij een kans heeft gegeven. 
Leuk, zo’n meisjesdroom, maar door de 
mogelijkheden hier heeft het idee pas 
echt vleugels gekregen.”

Twee kanten
Met Carrousel Groen is er op het terrein 
van Nieuwe Hoeven een hybride woon-, 
leef- én zorgconcept ontstaan waar het 
mes aan twee kanten snijdt. Kwetsbare 
mensen beleven een zinvolle dag en on-
dersteunen zorgverleners waar het kan. 
“Laatst dreigde een horecamedewerker 
uit te vallen met schouderklachten. Een 
van de assistent-medewerkers werd als 
buddy aan haar gekoppeld en verant-
woordelijk gemaakt voor het zwaardere 
werk. De vaste medewerker viel hierdoor 
niet uit én de assistent-medewerker 
kreeg de kans iets nieuws te leren. En dat 
is als je mij vraagt nou precíes de kracht 
van Carrousel Groen én de toegevoegde 
waarde voor de locatie”, besluit Peter.

‘Door Josta zijn we met  
andere ogen naar ons werk 

gaan kijken, meer vanuit  
ondernemerszin’

Over Carrousel Groen
Carrousel Groen is een bedrijf binnen 
BrabantZorg-locatie Nieuwe Hoeven 
in Schaijk. Met onder andere een 
naaiatelier, houtbewerkingsplaats, 
catering en groenonderhoud biedt 
het initiatief een werkplek aan zo’n 
85 mensen met een zorgvraag. Meer 
weten? Kijk op: carrouselgroen.nl

Het Ik Zorg. Contactpunt 
verlaagt drempels

Het Ik Zorg. Contactpunt in Eindhoven werd opgezet 

op initiatief van een werkgroep uit het RAAT Zuid-

oost-Brabant en bestaat inmiddels bijna een jaar. Een 

plek waar geïnteresseerden in werken in de sector  

terecht kunnen voor een loopbaangesprek. Én een 

plek waar verschillende zorg- en welzijnsorganisaties 

elkaar ontmoeten, samenwerken en van elkaar leren. 

Wat zijn de behaalde successen en wijze lessen tot  

nu toe? En wat zijn de plannen voor de toekomst?  

Esther Spooren (Transvorm) en Daniëlla van Buel  

(Lunet Zorg), betrokken sinds de start, vertellen.

Wat is jullie rol binnen het Ik Zorg. 
Contactpunt?
Esther Spooren, leer-werkadviseur vanuit 
Transvorm voor het Ik Zorg. Contactpunt: 
“Sinds de start in november 2018 ben ik 
betrokken bij het contactpunt. Ik plan en 
ik voer gesprekken met kandidaten die 
aangeven geïnteresseerd te zijn in wer-
ken in zorg en welzijn. Na ons gesprek 
monitor ik ze vaak nog een periode. Soms 
ondernemen mensen zelf meteen actie, 
soms helpt het om nog een afspraak te 
plannen of even te bellen voor wat tips. 
Naast de loopbaangesprekken, onder-
houd ik contacten met organisaties, 
promoot ik het Ik Zorg. Contactpunt en 
ben ik betrokken bij het organiseren van 
Meet & Greets en Kansenmarkten.”

Esther Spooren en Daniëlla van Buel

PLEK VOOR IEDEREEN BIJ CARROUSEL GROEN Tekst: Marloes Daamen • Fotografie: Marco Magielse
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Daniëlla van Buel, adviseur werving & 
selectie bij Lunet Zorg: “Mijn betrokken-
heid bij het Ik Zorg. Contactpunt startte 
vanuit een werkgroep, ontstaan uit het 
RAAT Zuidoost-Brabant. Ik ben een aantal 
dagdelen per maand op het Ik Zorg. 
Contactpunt om loopbaangesprekken te 
voeren en te overleggen met collega’s van 
andere betrokken organisaties. Ook ver-
tegenwoordig ik regelmatig Lunet Zorg 
op Kansenmarkten en Meet & Greets.”

Hoe is het Ik Zorg. Contactpunt 
ontstaan?
Daniëlla van Buel: “We hoorden dat de 
landelijke Ik Zorg. campagne van start 
zou gaan en dat er vanuit die campagne 
regionale punten moesten komen waar 
geïnteresseerden met hun vragen terecht 
konden. We bedachten toen met een 
groep werkgevers uit de werkgroep RAAT 
Zuidoost-Brabant dat die plek fysiek 
moest zijn. Het idee was dat een geïn-
teresseerde dan, wat uitgebreider dan 
aan de telefoon, met een deskundige zijn 
of haar mogelijkheden in de sector kon 
bespreken.”

Esther Spooren: “En we zijn trots op de 
resultaten die we inmiddels hebben be-
haald. We doen het ook écht samen, met 
een club van 10 vaste organisaties: Vitalis, 
Severinus, Archipel, HSPO, Archipel Thuis, 
Land van Horne, SWZ, Valkenhof en Lunet 
Zorg. Vanuit deze organisaties voeren 
medewerkers een variërend aantal dag- 
delen per maand loopbaangesprekken, 
hier in het Microlab. In totaal zijn er 23 
organisaties betrokken waar we naar 
kunnen doorverwijzen of waar we bij  
om advies kunnen vragen.”

Daniëlla van Buel: “We stellen gaande-
weg onze visie bij. In het begin zeiden  
we bijvoorbeeld dat we mensen onder-
steunen, maar de regie helemaal bij 
hen zelf laten. We zijn natuurlijk geen 
bemiddelings- of werving- en selectie-
bureau. Maar we waren op een gegeven 
moment wel razend benieuwd wat er 
met mensen gebeurde ná het gesprek op 
het contactpunt. Dus zijn we langzaam 
maar zeker toch veel meer gaan monito-
ren dan we in eerste instantie van plan 

waren. Ook omdat bestuurders natuurlijk 
graag onze resultaten willen weten. Als 
je niet monitort, kun je wel zeggen dat je 
200 gesprekken hebt gevoerd, maar wat 
het opbrengt, kun je niet vertellen.” 

Esther Spooren: “Voor ons maakt dat 
concrete het ook leuk, want je ziet heel 
duidelijk dat het werkt. Veel van de 
mensen die wij spreken komen uiteinde-
lijk écht terecht in de sector. Ook krijgen 
we door het monitoren een beeld van de 
belangrijkste doelgroepen en hun uit-
gangspunten. Op die gegevens kunnen 
zorg- en welzijnsorganisaties inspelen bij 
het oplossen van hun personeelstekort.”

Wat hebben jullie tot nu toe geleerd 
van jullie ervaringen?
Daniëlla van Buel: “Je krijgt een goed 
beeld van waar je als werkgever nog 
een blinde vlek hebt of een handreiking 
kunt doen. Waarom lukt het een aantal 
mensen dat heel graag in de sector aan 
de slag wil toch niet om een baan te 

vinden? Statushouders bijvoorbeeld, 
of mensen die een zorg- of welzijnsop-
leiding deels hebben doorlopen, maar 
nooit een diploma hebben gehaald. Of 
mensen die graag anderen begeleiden, 
maar het échte zorgen liever overslaan. 
Als je daar een rode draad in vindt, kun 
je er in veel gevallen mee aan de slag als 
organisatie of sector. We vinden ook echt 
dat het organisaties iets moet opleve-
ren om betrokken te zijn bij het Ik Zorg. 
Contactpunt. Dat kan zijn in nieuwe 
medewerkers, maar vooral in kennis en 
inspiratie. Je ontmoet mensen buiten je 
eigen organisatie en netwerk, daar leer 
je altijd van. De groep betrokkenen is 
nu nog vooral gestoeld op de VV&T en 
gehandicaptenzorg. Onze wens is om 
vanuit alle werkvelden vertegenwoordigd 
te zijn, te kunnen overleggen en te kun-
nen vertellen over alle aspecten van zorg 
en welzijn aan kandidaten. Het arbeids-
marktprobleem is zo breed, daar kunnen 
en moeten we volgens mij met z’n allen 
iets aan doen.”

Esther Spooren: “De mensen die op 
gesprek komen, zijn niet alleen geïnteres-
seerd in gehandicapten- en ouderenzorg. 
Een groot deel van de kandidaten heeft 
juist interesse in welzijn, jeugdzorg, 
ziekenhuizen of geestelijke gezondheids-
zorg. Het zou fijn zijn als we vanuit die 
werkvelden ook nog grondiger op de 
hoogte zouden zijn. Waar is vraag naar? 
Hoe ziet daar een opleidings- of zij-in-
stroomtraject eruit? De tekorten zien er 
binnen die werkvelden weer anders uit 
of spelen minder, daar kunnen we onze 
bezoekers dan weer beter over informe-
ren en ze eventueel doorverwijzen. Een 
win-winsituatie voor de kandidaat én de 
organisatie.”

Wat zijn voor deelnemende organi-
saties de grootste opbrengsten?
Daniëlla van Buel: “Ik denk vooral dat toe-
komstige medewerkers beter voorbereid 
je organisatie binnen komen. Als mensen 
hier op gesprek komen, horen ze welke 

werkvelden er zijn, hoeveel ze eventueel 
nog aan opleiding nodig hebben, wat 
hun salaris wordt. Door die realistische 
beeldvorming haken ze ook minder snel 
af als ze eenmaal aan een baan of oplei-
ding beginnen.”

Esther Spooren: “Het solliciteren wordt 
ook veel gerichter. Soms bedenken  
mensen dat ze graag in de zorg willen 
werken en schrijven de eerste de beste 
organisatie aan. Tijdens een gesprek 
op het contactpunt bekijken we samen 
welke doelgroep, functie en organisatie 
het beste bij een kandidaat past. Dat 
bewustzijn is een grote winst. Daarnaast 
kun je als organisatie bij een afwijzing 
de kandidaat terug naar het Ik Zorg. 
Contactpunt sturen voor een vervolg-
afspraak. Zo raken we ze niet kwijt en 
wordt diegene niet van het kastje naar de 
muur gestuurd. Dat scheelt de afwijzen-
de organisatie ook veel tijd, dat vangen 
we zo samen op.” 

Zijn er al verrassende uitkomsten?
Esther Spooren: “We hadden bij de  
start van het Ik Zorg. Contactpunt 
geen concreet aantal gesprekken voor 
ogen, maar we hebben er tot nu toe 314 
gevoerd. Ik ben positief verrast door het 
percentage daarvan dat daadwerkelijk 
in zorg en welzijn een baan vindt. Ik 
merk vaak dat mensen serieus aan de 
slag gaan. Ze gaan naar koffie-uurtjes bij 
organisaties en we zien ze hier tijdens 
Meet & Greets terug.”

Daniëlla van Buel: “Als je zelf al zo lang 
meedraait, word je je er tijdens gesprek-
ken ineens bewust van wat een doolhof 
zorg en welzijn is voor een buitenstaan-
der. We bekijken bijvoorbeeld tijdens een 
gesprek regelmatig de lijst met organi-
saties op BrabantZorg.Net. De kandidaat 
vertelt dan soms dat hij die zelf ook  
wel bekeken heeft, maar dat het aantal 
organisaties te overweldigend was om 
een bewuste keuze te maken. Kennis die 

Uit de praktijk
Benieuwd wat het Ik Zorg. Contactpunt kan betekenen voor mensen die geïnteresseerd zijn  
in een baan in zorg en welzijn? Drie kandidaten vertellen over hun ervaring.

“Zorg en welzijn was nog redelijk 
nieuw voor me en daarom vond ik het 
fijn dat ik op het Ik Zorg. Contactpunt 
informatie kreeg over de verschillende 
werkvelden en (opleidings)mogelijk-
heden. Het was een positief gesprek 
waarin ik ook het inzicht kreeg dat het 
belangrijk is om te kiezen voor een or-
ganisatie die goed voelt en bij mij past. 
Ik ben bij Joris Zorg gaan kennismaken 
en na een vlotte sollicitatieprocedure 
ben ik daar begonnen met de BBL-op-
leiding voor verpleegkundige. Als 
zij-instromer in de zorg vind ik dit werk 
echt een verrijking!”
 
Carmen van Meel

“Omdat ik uitgekeken was op mijn 
toenmalige baan en daar geen voldoe-
ning meer in had, ging ik naar een Ik 
Zorg. workshop. Mijn intentie was om 
me te oriënteren op werkzaamheden 
in de zorg en om duidelijk te krijgen of 
men nog wel zit te wachten op iemand 
van 59 jaar. Na een gesprek op het Ik 
Zorg. Contactpunt ging ik op de Kan-
senmarkt in Eindhoven in gesprek met 
verschillende werkgevers. Het balletje 
bleef rollen en mijn leeftijd bleek geen 
belemmering te zijn. Hierop besloot ik 
de uitdaging aan te gaan, mijn baan in 
de ICT op te zeggen en een aanstelling 
in de ouderenzorg aan te nemen. In 
augustus 2019 ben ik begonnen met de 
opleiding Combi Verzorgende IG/MZ bij 
Vitalis.” 

Freek van de Pol

“Ik startte in april 2019 met het 
verkorte traject Verzorgende IG voor 
zij-instromers bij Lunet Zorg. Het was 
een pittige selectieprocedure, maar 
met een positief eindresultaat. Het 
Ik Zorg. Contactpunt hielp me tijdens 
mijn oriëntatiefase. Hier is het allemaal 
begonnen. Na mijn bezoek aan het Ik 
Zorg. Contactpunt heb ik bij 3 zorgor-
ganisaties gesolliciteerd en kennisge-
maakt. Ik heb uiteindelijk gekozen voor 
Lunet Zorg, maar ik kreeg ook van de 
andere organisaties een goede indruk. 
Het is fijn om te zien dat tegenwoordig 
de cliënt echt centraal staat; dat geeft 
een warm gevoel.“

Marlene Bierens
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voor ons heel logisch is, geeft kandidaten 
vaak ineens een heel nieuw perspectief.”

Esther Spooren: “Iedereen die hier regel-
matig werkt, vindt het erg waardevol. Je 
zit even in een andere omgeving, voert 
een ander soort gesprekken. Je bent niet 
aan het selecteren, maar mag een uur 
de tijd nemen om mee te denken over ie-
mands loopbaan. Je draagt altijd iets bij.”

Hebben jullie toekomstplannen?
Daniëlla van Buel: “Toekomstplannen 
zijn er zeker! We zijn het afgelopen jaar 
heel erg bezig geweest met instroom en 
weinig met behoud. Terwijl de uitstroom-
cijfers in de zorg natuurlijk wel heel erg 
hoog zijn. Dus we willen ons daar het  
komende jaar op focussen: hoe kunnen 
we mensen behouden voor het werk in 
de zorg, het werk aantrekkelijker maken. 
Dat kunnen we natuurlijk niet alleen, 
maar we zijn wel in de positie om  
signalen te verzamelen en af te geven 
aan werkgevers. Onderwerpen als loop- 
baanmogelijkheden binnen de zorg  
zullen zeker aan bod komen.”

Esther Spooren: “Geïnteresseerden  
kunnen sinds kort het programma ‘Past 
de zorg bij jou?’ binnen het Transvorm 
Talent Center doorlopen. Daardoor wordt 
het voor ons makkelijker om te zien 
welke route mensen doorlopen. Daarop 
inspelen gaat ook een grotere rol spelen. 
Ook willen we met onze werkgroep 
Communicatie bekijken hoe we het con-
tactpunt nog meer op de kaart kunnen 
zetten. De landelijke Ik Zorg. campagne 
werpt zijn vruchten af en organisaties,  
de gemeente en het UWV weten ons te 
vinden en verwijzen mensen naar ons 
door. Maar daarbuiten mag de zichtbaar-
heid nog zeker groter.”

Daniëlla van Buel: “We kregen een jaar  
de tijd om het contactpunt op poten 
te zetten. Dat jaar is nu bijna om, dus 
wilden we aan onze bestuurders laten 
zien wat we bereikt hebben en wat onze 
vervolgplannen zijn. Daarom is de werk-
groep een business case gaan schrijven.”

Het Ik Zorg. Contactpunt in Zuid-
oost-Brabant lijkt een succes. Als 
andere Brabantse regio’s ook plan-
nen hebben, wat kunnen ze dan van 
jullie leren?
Esther Spooren: “Ik denk dat het heel  
belangrijk is dat deelnemende organisa-
ties werken aan hun zichtbaarheid. Hoe 
meer activiteiten er te vinden zijn  
in bijvoorbeeld de activiteitenkalender  
op BrabantZorg.Net, hoe beter je in  
gesprekken kunt doorverwijzen. En 
probeer zoveel mogelijk organisaties te 
betrekken. Samen bereik je meer; je kunt 
van meer partijen leren en hebt je kandi-
daten meer perspectief te bieden.”

Daniëlla van Buel: “Natuurlijk moet je 
eerst nadenken over wat je wilt uitstra-
len en communiceren naar geïnteres-
seerden, maar verder is mijn advies: 
gewoon doen! Ik denk dat we in de zorg 
heel goed zijn in beren op de weg zien, 
maar ik denk dat het een kwestie van 
gewoon beginnen is. De eerste weken na 
de start zaten we hier regelmatig rond de 
tafel. Wat moet er anders? Wat missen 
we nog? Dat vul je gaandeweg in. Er is 
genoeg tijd om door te ontwikkelen.”

Esther Spooren: “Daarnaast moeten we 
met z’n allen nog flink aan de slag met 
het imago van de sector.” 

Daniëlla van Buel: “Mensen komen hier 
omdat ze iets voor een ander willen bete-
kenen. Hoe meer wij dat aan banden leg-
gen met allerlei regeltjes in de sector, hoe 
hoger de drempel wordt. En het mooie 
aan het Ik Zorg. Contactpunt is juist dat 
het drempels verlaagt. Voor mogelijk 
nieuwe en gemotiveerde medewerkers 
én voor organisaties om onderling van 
elkaar te leren.”

Interesse?
Wilt u meer weten over de werk-
wijze van het Ik Zorg. Contactpunt 
of met uw organisatie aansluiten?  
Neem dan contact op met project- 
leider Marlous van Os (Transvorm) 
via m.vanos@transvorm.org.

Hans Waardenburg neemt afscheid als 
bestuurder van Zuidwester en gaat met 
deeltijd-pensioen. In maart 2014 startte 
Hans Waardenburg als voorzitter raad 
van bestuur bij Zuidwester. Naast zijn 
werkzaamheden voor Zuidwester ver- 
vult hij een functie in het bestuur van de 
VGN en is hij betrokken bij de cao-onder-
handelingen. 

Het moment waarop Hans Waardenburg 
de organisatie verlaat is afhankelijk van 
de startdatum van zijn opvolger. Binnen-
kort start Zuidwester met de werving van 
een nieuwe bestuurder. Hans Waarden- 
burg laat de zorg niet helemaal los: 
“Ik wil een paar dagen per week bezig 
blijven met nevenfuncties, advies- en 
implementatietrajecten. Daarnaast wil ik 
vooral gaan genieten van mijn vrije tijd.”

Eveline Wouters is sinds 1 augustus 2019 
lid van de raad van toezicht van Oktober 
(voorheen RSZK) met het aandachts- 
gebied Kwaliteit & Veiligheid. Zij volgt  
Ria Wijnen-Sponselee op, die vanwege 
het aflopen van de zittingstermijn aftrad 
als lid van de raad van toezicht.

Wouters is hoogleraar 'Succesvolle 
technologische innovaties in de zorg' aan 
Tilburg University en lector ‘Health Inno-
vations and Technology’ bij Fontys Para-
medische Hogeschool. Zij is daarnaast lid 
van de Programmaraad Zorgvernieuwing 
Psychogeriatrie in Tilburg en lid van de 
adviesraad Konica-Minolta Health Care.

Novadic-Kentron (NK) versterkte half 
augustus 2019 het netwerk van Zorg van 
de Zaak. De Nederlandse Zorg Autoriteit 
en de Autoriteit Consument en Markt 
zijn hiermee akkoord gegaan, waarmee 
de aansluiting definitief werd.

De huidige voorzitter van de raad van 
bestuur van NK, Walther Tibosch, blijft 
bestuurder van NK en trad toe tot de 
hoofddirectie van Zorg van de Zaak om 
NK in het netwerk te integreren en de 
samenwerking te optimaliseren.

De raad van bestuur van NK wordt 
uitgebreid met de benoeming van Sigrid 
Wijnbergh. Zij heeft in de afgelopen jaren 
als concerncontroller een belangrijke 
bijdrage geleverd aan het verstevigen van 
de (financiële) continuïteit van NK. 

Daarnaast is de samenstelling van de 
raad van toezicht van NK gewijzigd. 
Zoals afgesproken aan het begin van 
het samenwerkingsproces maakt de 
huidige raad van toezicht plaats voor een 
nieuwe. Voorzitter Ton Kessels, Maryanne 
Schlösser, Natasja Baroch en Leo Simons 
traden terug. Rob van Damme (huisarts 
en zelfstandig adviseur) is op voordracht 
van de cliëntenraad opnieuw benoemd in 
de nieuwe raad van toezicht. Hiermee is 

de kennis van NK en de voorgeschiedenis 
geborgd. Brechta Kuijpers (lid van de raad 
voor commissarissen van Zorg van de 
Zaak) en Paul Löwik (senior-organisatie- 
adviseur) completeren de nieuwe raad 
van toezicht. 

DeSeizoenen heeft na het vertrek van 
financieel directeur Peter Lensselink  
de directie aangevuld met Anne-Marie 
Jasper-van Nellen. Na positieve advise-
ring door de centrale cliëntenraad en  
de ondernemingsraad, is zij sinds  
1 augustus 2019 interim-directeur 
financiën en bedrijfsvoering. Anne-Marie 
Jasper-van Nellen heeft ruime ervaring 
als adviseur, manager en directeur op het 
gebied van bedrijfsvoering en financiën 
in de zorg. Ze vormt samen met Merlijn 
Trouw (algemeen directeur) de directie 
van DeSeizoenen.

Peter Hoppener is per 1 juli 2019 voorzitter 
van de eenhoofdige raad van bestuur van 
Vivent. Hij heeft ruime ervaring in de ge-
zondheidzorg. Eerst vanuit het bedrijfs- 
leven en sinds 2004 in de zorg zelf.

Eveline Wouters in raad van toezicht 

Oktober

Zorg van de Zaak-netwerk Novadic-Ken-

tron definitief

DeSeizoenen vult directie aan

Nieuwe bestuurder voor Vivent

Hans Waardenburg vertrekt als bestuurder 

Zuidwester 

PERSONALIA
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Peter Hoppener heeft als bestuurder 
ervaring in bijna alle sectoren: ziekenhui-
zen, GGZ, intramurale ouderenzorg en 
revalidatie. Verder was hij divisievoorzit-
ter Zorg bij zorgverzekeraar VGZ. Als com-
missaris is hij verbonden aan een grote 
huisartsencoöperatie rond Amersfoort.

De raad van toezicht van Amphia be-
noemt per 1 november 2019 Christianne 
Lennards tot lid raad van bestuur van 
Amphia. Deze telt vanaf dan weer drie 
leden.

Raad van toezicht-voorzitter André 
Goedée: “Wij verwelkomen Christianne 
Lennards van harte. Amphia is voortdu-
rend op zoek naar verbetering en de fase 
waarin Amphia zich bevindt, valt niet te 
onderschatten. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan de nieuwbouw, maar ook aan de 
ontwikkelingen in de zorg. Een nieuw 
paar kundige handen in het besturen van 
Amphia is daarom van harte welkom. 
Met de komst van Christianne Lennards, 
als ervaren bestuurder uit eveneens  
een STZ-ziekenhuis, weet Amphia zich 
hiervan te verzekeren.”

Marc Bindels, lid raad van bestuur, verliet 
per 1 juli 2019 de organisatie om een 
nieuwe uitdaging aan te gaan. Erik-Jan 
Borgmeijer neemt zijn functie tijdelijk 
waar. Hij zal zich tijdens zijn interim- 
periode met name richten op de bedrijfs-
voering, huisvesting, informatiemanage-
ment en ICT.

De raad van toezicht van GGz Breburg 
heeft Alex de Ridder benoemd als lid  
van de raad van bestuur. Sinds 2015 is  
De Ridder psychiater en directeur  
behandelzaken bij de Reinier van Arkel 
groep. De Ridder volgt sinds 14 oktober 
2019 Ariëtte van Reekum op. 
 

De raad van toezicht van de St. Anna 
Zorggroep heeft Luc van den Akker per  
1 oktober 2019  benoemd tot interim- 
voorzitter raad van bestuur. Van den 
Akker vervangt Ingrid Wolf, die nu voor-
zitter is van de raad van bestuur van het 
Haaglanden Medisch Centrum.

Luc van den Akker was 19 jaar vaat- 
chirurg. Daarnaast heeft hij 15 jaar be-
stuurlijke functies bekleed, o.a. als lid en 
voorzitter van de coöperatieve vereniging 
van vrijgevestigd medisch specialisten en 
als lid en voorzitter van de medische staf 
van Orbis Medisch Centrum. Ook was hij 
actief bestuurlijk betrokken bij het fusie-
proces van het Zuyderland MC.

Op dit moment is Luc van den Akker  
a.i. lid van de raad van bestuur van de 
Ziekenhuis Groep Twente.

Luc van den Akker is voor een periode 
van zes maanden benoemd. De raad van 
toezicht gaat ondertussen op zoek naar 
een nieuwe bestuursvoorzitter. 

Kitty de Laat is per 1 oktober 2019 directeur- 
bestuurder van Stichting Maatschappelij-
ke Opvang in Helmond. Ze is de opvolger 
van bestuurder Jürgen Feuerriegel en 
directeur Bart Hendriks. Die laatste ging 
onlangs al met pensioen. Feuerriegel 
vertrekt eind dit jaar.

De Laat heeft een uitgebreide staat van 
dienst. Tot voor kort was ze werkzaam als 
directeur Sociaal Maatschappelijk in de 
gemeente Meierijstad. Eerder was zij 
jarenlang bestuurder van welzijns- 
organisatie Vivaan. Ze was lid van de  
programmaraad Sociaal Domein, 
bestuurslid bij Divosa (vereniging van 
leidinggevenden in het Sociaal Domein) 
en is vicevoorzitter van de raad van com-
missarissen van Kanteel Kinderopvang. 
Eerder was zij als adviseur betrokken bij 
diverse landelijke commissies. 

Met de komst van De Laat verandert de 
interne organisatie van SMO. “Het com-
bineren van de functies van bestuurder 
en directeur is zorgvuldig voorbereid”, 
stelt Peter Adriaans, voorzitter raad van 
toezicht. Een voornaam deel van de taken 
wordt straks overgenomen door een aan-
tal afdelingshoofden, een beleidsmede-
werker en een facilitair medewerker.
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Kitty de Laat nieuwe directeur SMO in 

Helmond

Christianne Lennards in raad van bestuur 
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De ledenraad van Huisartsenposten 
Oost-Brabant heeft twee nieuwe leden 
van de raad van toezicht benoemd. Els 
van der Wilden beheert de portefeuille 
‘Medisch’ en Ellen Otte beheert de  
portefeuille ‘Datamanagement en ICT’.

Van der Wilden is director Healthcare 
Providers en heeft zich in de zorg ingezet 
als arts, directeur, bestuurder en toe-
zichthouder (zowel intern als extern). 
Otten is directeur Service Centrum bij 
ouderenzorgorganisatie Proteion en  
is jarenlang werkzaam geweest in de 
commerciële sector.

Met de komst van deze twee nieuwe 
leden is de raad van toezicht met vijf 
personen compleet.

Sinds 1 september 2019 is Joost Meijs lid 
van de raad van bestuur van SOVAK. Met 
Meijs heeft SOVAK een bestuurder die 
ruime kennis en ervaring heeft van de 
gehandicaptenzorg. Joost Meijs: “Samen 
met voorzitter Marie-Louise van der 
Kruis ga ik aan de slag met de koers die 
SOVAK heeft gekozen: nog meer werken 
vanuit de vraag van de cliënt met behulp 
van zelforganiserende teams. Zorg zo 
organiseren dat mensen ertoe doen en 
meedoen in onze samenleving.”

Monique Nollen-Vermeulen is op 12 juni 
2019 benoemd tot algemeen bestuurder 
van PoZoB. Vanaf 7 januari nam zij als 
interim-bestuurder de taken over van de 
in december 2018 overleden algemeen 
bestuurder Niels van Elderen. Monique 
zal in haar functie focussen op het verder 
ontwikkelen en implementeren van de 
transmurale en persoonsgerichte zorg op 
basis van de uitgezette koers.

Vanaf 7 januari werkt Monique Nollen- 
Vermeulen bij PoZoB als interim-bestuur-
der. Deze samenwerking beviel van beide 
kanten erg goed. Nollen-Vermeulen:  
“Ik wil me langer binden aan deze  
dynamische organisatie”, zegt Monique.  
“Voor mij was de eerstelijnszorg nieuw. 
De dynamiek en uitdagingen in deze  
branche spreken me enorm aan.” 

Margreeth Kasper de Kroon volgt sinds 
1 oktober 2019 voorzitter a.i. Jules de Vet 
op, die sinds december 2018 aan Visio 
was verbonden.

Margreeth Kasper de Kroon was bestuur-
der bij Zorggroep Noordwest-Veluwe. 
Daarvoor heeft zij verschillende functies 
bij Achmea vervuld, waarvan de laatste  
6 jaar als directeur Zorginkoop lang- 
durige zorg. Daarnaast is zij bij branche- 
organisatie ActiZ portefeuillehouder 
bekostiging en contractering en woord-
voerder van de kerngroep Wonen&Zorg. 
Ook is zij vicevoorzitter van de raad van 
toezicht bij Hogeschool Windesheim.

Els Govers, klinisch-psycholoog en jurist 
gezondheidsrecht, is sinds 1 september 
2019 zorginhoudelijk bestuurder van GGZ 
WNB. Samen met Ineke Strijp-Braanker, 
die sinds augustus 2016 bestuurder is 
van GGZ WNB, vormt zij nu de raad van 
bestuur.

Govers: “Bij GGZ WNB gaan werken van- 
uit een zorgconcept waarin ambulanti- 
ering en samenwerking met keten-
partners centraal staan, is voor mij een 
belangrijke motivator. Ook het verder in-
voeren van herstelondersteunende zorg 
en (het onderzoek naar) de behandeling 
van mensen met multiple problematiek 
maken de nieuwe functie bijzonder 
aantrekkelijk. Op basis van een efficiënte 
bedrijfsvoering de inhoud van de zorg 
leidend te laten zijn en te streven naar 
medisch en verpleegkundig leiderschap  
‒ met voldoende eigen regie voor cliënt 
en medewerker ‒ zijn uitdagingen waar 
ik graag mijn schouders onder zet”.
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raad van toezicht

Erik-Jan Borgmeijer tijdelijk lid raad van 

bestuur Amarant

Joost Meijs in raad van bestuur SOVAK

Monique Nollen algemeen bestuurder 

PoZoB

Margreeth Kasper de Kroon voorzitter raad 

van bestuur Visio

Els Govers zorginhoudelijk bestuurder GGZ 

WNB

PERSONALIA PERSONALIA

33InVorm  |  oktober 201932



Patricia Bender is sinds 28 juni 2019 be-
stuurder van Stichting Woonzorgcentrum 
Raffy-Leystroom in Breda. Ze volgt Gert 
van der Pluijm op. Bender heeft een brede 
ervaring in bestuurs- en management-
functies in de zorgsector. De afgelopen 
vier jaar was zij regiomanager bij Zinzia 
Zorggroep, die onder meer een locatie 
heeft die cultuurspecifieke zorg biedt. 
Het sluit aan bij de zorg binnen Raffy 
voor Indische en Molukse- en bij Lâle voor 
Turkse ouderen. De overige locaties van 
haar portefeuille waren van Nederlandse 
signatuur, zoals ook De Leystroom. In 
haar nieuwe rol bij Raffy-Leystroom en 
samen met 350 betrokken medewerkers 
en ruim 200 enthousiaste vrijwilligers 
maakt Patricia zich sterk voor kwaliteit 
van leven van kwetsbare mensen. 

Mathieu Weggeman is sinds 1 juni 2019 
lid van de raad van toezicht van ZuidZorg. 
Hij vervult de vacature die ontstond 
omdat vicevoorzitter Driek van Griensven 
in oktober 2018 overleed.

Weggeman is hoogleraar Organisatie-
kunde aan de Technische Universiteit van 
Eindhoven met een bijzondere focus op 
innovatieprocessen, organisatiecultuur, 
strategieformulering en leidinggeven 
aan professionals. Daarnaast voert hij 
een eigen praktijk als bestuursadviseur 
en was hij toezichthouder bij Brainport 
Development en Buurtzorg. Weggeman 
heeft ruime ervaring in de extramurale 
zorg en goede contacten in de regio op 
het gebied van innovatie.

Bestuurder Annemieke Blokker van zorg- 
organisatie Valkenhof in Valkenswaard 
heeft om gezondheidsredenen haar 
functie per direct neergelegd. Haar taken 
worden overgenomen door een waarne-
mend bestuur, bestaande uit directeuren 
Maryanne Schlösser en Albert Vermaase.

De raad van toezicht dankt Blokker, die 
sinds 2009 leiding gaf aan Valkenhof, 
voor haar enorme inzet en betrokkenheid 
als bestuurder en wenst haar veel sterk-
te. In een korte persoonlijke boodschap 
laat Blokker weten dat het “een groot 
voorrecht” was om bestuurder van  
Valkenhof te mogen zijn geweest.

“Ik dank iedereen voor het vertrouwen, 
de steun, maar vooral ook voor de nodige 
tegenspraak”, aldus Blokker. “De mensen 
tussen wie ik mij mocht begeven vormen 
een hechte gemeenschap, een gemeen-
schap waardoor Valkenhof zich heeft 
kunnen onderscheiden van heel veel 
andere zorgorganisaties. Hoewel de aard 
van de ziekte en de slechte prognose mij 
zeer verdrietig stemmen, koester ik alle 
mooie jaren waarin ik Valkenhof heb 
mogen vertegenwoordigen.”

Onder Blokkers leiding groeide Valkenhof 
van een verliesgevende instelling naar 
een financieel gezonde, toekomstgerichte 
organisatie met het kenmerkende motto 
‘zorg met ’n zachte g’. Blokker begon 
haar carrière bij het Centraal Bureau 
voor Statistiek. Daarna stapte zij over 
naar de zorg. Zij werd diensthoofd bij 
het Ruwaard van Putten Ziekenhuis en 
vervolgens werkte zij elf jaar als directeur 
bij Visio, een landelijke stichting voor 

slechtzienden en blinden. Naast haar be-
stuurderstaak vervulde zij verschillende 
nevenfuncties, waaronder een bestuurs-
lidmaatschap van ActiZ.

De voorzitter van de raad van bestuur 
van het Catharina Ziekenhuis, Piet 
Batenburg, zal wegens het bereiken van 
de pensioengerechtigde leeftijd medio 
volgend jaar zijn functie neerleggen. De 
raad van toezicht gaat op zoek naar een 
adequate invulling van een nieuwe voor-
zitter raad van bestuur. De procedure 
daarvoor is inmiddels gestart. Piet  
Batenburg is sinds 2008 als voorzitter in 
het Catharina Ziekenhuis actief.

Hans van den Broek is benoemd als lid 
van de raad van toezicht van Sint Anna-
klooster in Eindhoven. Van den Broeks 
benoeming volgt op het vertrek van Hans 
van den Bergh en Frans Verhoeven. Met 
het verstrijken van hun zittingstermijn is 
de raad van toezicht teruggebracht van 
zes naar vijf leden.

Van den Broek is directeur Financiën van 
het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. 
Hij is daarnaast adviseur van de raad van 
toezicht bij Stichting SWZ in Son. Bij Sint 
Annaklooster neemt Van den Broek de 
portefeuille financiën voor zijn rekening.

Een actueel overzicht van personalia 
vindt u op transvormnieuwsinkaart.nl
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Op het online dashboard Arbeidsmarkt in Beeld staat  
up-to-date arbeidsmarktinformatie voor de sector zorg 
en welzijn in Noord-Brabant. U vindt er bijvoorbeeld  
interactieve data over de werkgelegenheid in uw regio, 
de in- en uitstroom in een bepaalde branche en het 
aantal vacatures in zorg en welzijn. Daarnaast staan er 
artikelen, rapportages, factsheets en blogs op Arbeids-
markt in Beeld. In deze rubriek brengen we de laatste 
publicaties onder de aandacht.  

Jongeren op de arbeidsmarkt
Jongeren vormen een belangrijke groep potentiële zorgmede-
werkers. In de factsheet 'Jongeren op de arbeidsmarkt: feiten en 
cijfers' (transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl/jongerenfeitencijfers) 
concluderen we dat het aandeel jongeren in de periode 2017-
2040 afneemt. Dat heeft gevolgen. In de publicatie 'Anders wer-
ken in 2030 – jongeren op de arbeidsmarkt' verdiepen we ons in 
de drijfveren en kenmerken van jongeren. Moeten we hen anders 
behandelen? Is een aangepast HRM-beleid effectiever voor het 
binden en boeien van deze doelgroep? Het volledige artikel vindt 
u op transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl/jongerenarbeidsmarkt 

Onderwijs in beeld
In het rapport 'Arbeidsmarkt in Beeld – Onderwijs' zetten we 
kort een aantal feiten rondom zorg- en welzijnsopleidingen 
op een rij: hoe ontwikkelt het aantal instromers, studenten en 
gediplomeerden in het Brabantse zorg- en welzijnsonderwijs 
op mbo- en hbo-niveau? En sluit deze ontwikkeling aan op de 
arbeidsmarktvraag? Het volledige rapport vindt u op transvorm.
arbeidsmarktinbeeld.nl/arbeidsmarktinbeeld-onderwijs. 
Ook verscheen er een artikel waarin de onderwijsontwikkelingen  
in het mbo per regio (Zuidoost-, Midden-, Noordoost- en West- 
Brabant) worden bekeken. Dit artikel vindt u op  
transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl/onderwijsontwikkelingen-regio

Aansluiting onderwijs en 
arbeidsmarkt

Hoe sluiten arbeidsmarkt en onderwijs op elkaar aan tot 2022? 
Op die vraag probeert het artikel 'Aansluiting onderwijs en 
arbeidsmarkt' antwoord te geven. Om hier achter te komen 
worden diverse deelvragen beantwoord, waaronder: hoe ziet de 
ontwikkeling van de werkgelegenheid in zorg en welzijn eruit? 
Wat zijn de arbeidsmarktperspectieven voor de diverse opleidin-
gen in zorg en welzijn? Uiteindelijk geven we per opleiding een 
oordeel over de mate van aansluiting. Het volledige artikel vindt 
u op transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl/aansluiting

Onderwijsontwikkelingen 
mbo en hbo
Het artikel 'Onderwijsontwikkelingen mbo en hbo' geeft een 
overzicht van cijfermatige onderwijsontwikkelingen in het 
mbo en hbo in Noord-Brabant. We richten ons hierbij op een 
selectie van mbo- en hbo-opleidingen binnen zorg en welzijn. 
We rapporteren de ontwikkeling van het aantal instromers, 
deelnemers en gediplomeerden van deze opleidingen en beste-
den aandacht aan de diverse leerwegen. Ook vergelijken we deze 
trends met landelijke ontwikkelingen. Het volledige artikel vindt u 
op transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl/onderwijsontwikkelingen
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Maak kennis met het 
Transvorm Loopbaan 
Portal

Mijn inzetbaarheid

TLP is interessant voor medewerkers die:
• Actief met hun loopbaan bezig willen zijn
•  In een veranderende omgeving werken
•   Zich goed willen voorbereiden op een  

functioneringsgesprek
•  Hun balans en energieniveau willen checken

Met het Transvorm Loopbaan Portal (TLP) 
ontdekken medewerkers wat ze kunnen en 
willen met hun loopbaan. Zo houden ze 
zelf de regie! Dit programma is er speciaal 
voor medewerkers van Brabantse zorg- of 
welzijnsorganisaties.

Benieuwd? Neem gerust een kijkje op www.transvormloopbaanportal.nl

Mijn talent en motivatie

Snel op weg naar ander werk


