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1. Inleiding 
 
De zorg heeft te maken met grote veranderingen: veranderingen in de zorgvraag en veranderende 
opvattingen over zorg. De zorgvraag neemt toe door de vergrijzing van de samenleving. De zorg-
vraag wordt ook anders en stelt andere eisen aan de medewerkers. Op termijn voorziet men vooral op 
de hogere niveaus personeelstekorten. 
De toenemende en veranderende zorgvraag en de voorspelde tekorten op de arbeidsmarkt verhogen 
de urgentie van vernieuwende oplossingen. 
In deze context is sociale innovatie voor Transvorm, netwerkorganisatie in de sector zorg en welzijn, 
een speerpunt. Ook ActiZ, de brancheorganisatie voor zorgondernemers heeft sociale innovatie in 
haar beleid opgenomen. 
 
Sociale innovatie biedt zorgorganisaties de mogelijkheid om op deze veranderingen in te spelen door 
het werk met inbreng van medewerkers anders te organiseren. 
Transvorm heeft PSW opdracht gegeven door middel van een inventarisatie in de Verpleging en Ver-
zorging en de Thuiszorg in te kaart brengen hoe het gedachtegoed van sociale innovatie leeft en wat 
er in instellingen al gebeurt op dit gebied. Dit moet leiden tot aanbevelingen en mogelijk een rol voor 
Transvorm om instellingen en organisaties op dit gebied ondersteuning te bieden.  
 
De inventarisatie ‘sociale innovatie in de zorg’, werd uitgevoerd bij zes zorginstellingen in verschillen-
de regio’s in Noord-Brabant. De aanbevelingen werden besproken en aangescherpt tijdens een ex-
pertbijeenkomst met medewerkers, managers, HRM-medewerkers en raden van bestuur van de deel-
nemende organisaties. 
 
Bij vijf zorgorganisaties: één thuiszorgorganisatie en vier instellingen met verpleeghuiszorg, verzor-
gingshuiszorg en thuiszorg, werden op drie niveaus van de organisatie gesprekken gevoerd: met raden 
van bestuur, hoofden HRM/P&O, managers en medewerkers.  
Het betreft de volgende organisaties: 
• ZuidZorg, Eindhoven. 
• Savant Zorg, Helmond. 
• tanteLouise-Vivensis, Bergen op Zoom. 
• Groenhuysen, Roosendaal. 
• Zorg- en Behandelcentrum Elisabeth, Breda. 
 
De resultaten van de gesprekken met de raden van bestuur, afdelingen HRM/P&O, managers en 
medewerkers van deze organisaties werden verwerkt in de hoofdstukken 3 (veranderingen in de zorg-
vraag), 4 (opvattingen over de zorg in de Brabantse zorgorganisaties) en 5 (wat is er nodig om mede-
werkers te betrekken bij het anders organiseren van het werk). 
 
Bij een zorgorganisatie, de Van Neynselgroep in ’s-Hertogenbosch, werd alleen met de raad van be-
stuur gesproken. Om deze reden en omdat het een bijzondere pilot op het gebied van sociale innova-
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tie betreft, is de weergave van dit gesprek en de beschrijving van deze pilot in een afzonderlijke bijlage 
(bijlage 1) opgenomen. Bijkomende reden is dat de gesprekspartner bij de van Neynselgroep, lid is 
van de Raad voor Sociale Innovatie van ActiZ, wat een ander perspectief toevoegt.  
 
Het rapport is als volgt ingedeeld: 
 
In hoofdstuk 2 geven we een definiëring van sociale innovatie en gaan we in op de betekenis ervan in 
de context van de veranderingen in de zorg. 
 
In hoofdstuk 3 schetsen we – op basis van de gevoerde gesprekken - een aantal  
ontwikkelingen en veranderingen in de zorgvraag en geven we aan welke gevolgen dat heeft voor de 
zorgmedewerker. Ook gaan we in op een aantal andere nieuwe tendensen. 
 
In hoofdstuk 4 beschrijven we hoe we de veranderingen in de zorgvraag en de veranderende visie op 
de zorg terugzien in de Brabantse zorgorganisaties. Vervolgens plaatsen we deze veranderingen in het 
perspectief van sociale innovatie.  
 
Hoofdstuk 5 gaat in op de voorwaarden om medewerkers te betrekken bij het anders organiseren van 
het werk en geeft een theoretisch kader voor het bevorderen van innovatief gedrag bij medewerkers 
en management.  
 
Hoofdstuk 6 bevat de conclusies van de inventarisatie. 
 
Hoofdstuk 7 bevat aanbevelingen over de wijze waarop sociaal innovatief gedrag in zorgorganisaties 
bevorderd kan worden. Deze aanbevelingen werden aangevuld tijdens de expertmeeting op 9 maart jl.  
Dit geldt eveneens voor de aanbevelingen aan Transvorm over de mogelijkheid om sociale innovatie 
bij zorgorganisaties te stimuleren en te ondersteunen.  

 
Bijlage 1 beschrijft de pilot ‘van Harnas tot zomerjurk’ die in het kader van het Transitieprogramma 
langdurige zorg van VWS wordt uitgevoerd bij de van Neynselgroep in ’s-Hertogenbosch. 
 

 Bijlage 2 bevat het overzicht van de geïnterviewde personen.
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2. Sociale innovatie 
 

In dit hoofdstuk geven we een definiëring van sociale innovatie en plaatsen we de aandacht voor so-
ciale innovatie in een historische context. Ook gaan we na wat sociale innovatie in de context van 
veranderingen in de zorg kan betekenen. 
 
 
2.1  Definiëring sociale innovatie 
 
Sociale innovatie richt zich op vernieuwing van de arbeidsorganisatie met als doel: 
• Verbetering van de productiviteit en kwaliteit bij bedrijven en organisaties 
• Betere benutting van de talenten van medewerkers 
 
Het gaat om vernieuwingen waarbij ondernemer én medewerkers een centrale rol spelen om zo de 
organisatiedoelstellingen te realiseren.  
 
Sociale innovatie krijgt vorm in: 
• slimmer werken: het samen met medewerkers efficiënter inrichten van het werk waarbij rekening 

wordt gehouden met de ontwikkelmogelijkheden van medewerkers; 
• talentontplooiing: het verhogen van de ontwikkelingskansen van medewerkers; 
• participerende aansturing: gericht op het stimuleren van vakmanschap en eigen verantwoordelijk-

heid bij medewerkers om arbeidsprocessen te verbeteren.  
• daarnaast zijn ook veranderend leiderschap, kennisdeling en het bevorderen van samenwerking 

belangrijke kenmerken van sociale innovatie. 
De oorsprong van sociale innovatie ligt in de jaren vijftig en zestig als bedrijven moesten concurreren 
op kosten en dus efficiënter moesten gaan werken. Kwaliteit kwam daar als aandachtspunt bij in de 
jaren zeventig. In de jaren tachtig en negentig werden daar de eisen om flexibeler te werken en sneller 
te leveren aan toegevoegd. 
 
Gebleken is dat technische kennis en technologische vernieuwing onvoldoende oplevert en er meer 
kan worden bereikt door ook aandacht te besteden aan sociale innovatie. In Nederland verspreidt het 
NCSI (Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie) daar sinds 2006 systematisch kennis over en 
stimuleert sociale innovatie door diverse activiteiten en experimenten.  
 
2.2  Sociale innovatie in de sector Zorg en Welzijn 
 
Sociale innovatie is niet alleen van belang voor industriële sectoren en commerciële dienstverlening. 
Ook de sector zorg en welzijn is gebaat bij vernieuwing van de arbeidsorganisatie en de arbeidsver-
houdingen en verbetering van de kwaliteit van de arbeid. De toenemende en veranderende zorgvraag 
en de voorspelde tekorten op de arbeidsmarkt verhogen volgens ActiZ, de brancheorganisatie in de 
zorg, de urgentie van vernieuwende oplossingen. Om op deze veranderingen in te spelen, dient het 
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werk op een andere wijze te worden georganiseerd en dient ook de kwaliteit van het werk te worden 
verbeterd. Cliënten zijn mondiger geworden en stellen hogere kwaliteitseisen, zorginstellingen willen 
hun marktpositie behouden en ook medewerkers stellen andere eisen aan werk en werkomstandighe-
den. Zo willen medewerkers meer invloed hebben op de inrichting van het werk, minder werkdruk en 
meer mogelijkheden voor ontwikkeling en groei in hun werk.  
In deze context is het voor ondernemers in de zorg de vraag hoe te kunnen voorzien in de toene-
mende en veranderende zorgvraag.  
 
Volgens ActiZ is in het kader sociale innovatie, op verschillende vlakken vernieuwing van de arbeids-
verhoudingen en de organisatie van de arbeid noodzakelijk: 
• Medewerkers krijgen meer zelfstandigheid om hun werk in te richten en meer verantwoordelijk-

heid. 
• Inzetten op loopbaanontwikkeling en gebruik maken van kennis en talenten van medewerkers 

om het werk beter en efficiënter te laten verlopen. 
• Veranderend leiderschap waarbij het accent ligt op leren van elkaar, inspirerende coaching en 

sturing op hoofdlijnen. 
• Nieuwe technologieën gebruiken, zoals ICT en zorg op afstand. 
• Verbetering van processen in de zorg, bijvoorbeeld op het gebied van logistiek, administratieve 

handelingen en verantwoording van handelingen. 
 
Sociale innovatie geeft de professional ruimte om in directe samenspraak met de cliënt de zorg in te 
vullen. Organisatieverandering op een sociaal innovatieve manier sluit dan ook aan bij de visie waarin 
de vraag van de cliënt leidend is voor de ondernemer en de zorgorganisatie. 
ActiZ heeft in mei 2009 de ‘ActiZ Raad voor Sociale Innovatie’ opgericht waarin vertegenwoordigers 
vanuit zorgorganisaties, de wetenschap, bedrijven uit andere branches, cliëntperspectief, vakbonds-
perspectief, beroepsgroepen en het NCSI zitting hebben. ActiZ werkt samen met het NCSI.  
 
Sociale innovatie kan oplossingen bieden voor de dreigende personeelstekorten in de zorg.  
Ook voor Transvorm is sociale innovatie een strategie om de arbeidsmarkt te beïnvloeden.  
Op de landelijke conferentie Regionaal Arbeidsmarktbeleid Zorgsector op 11 juni 2009 heeft Trans-
vorm een intentieverklaring ondertekend voor een solide regionale samenwerking in de sector zorg en 
welzijn. Sociale innovatie is daarbij als een van de speerpunten benoemd waarop deze samenwerking 
zal worden gericht.  
In Noord-Brabant wil Transvorm in samenwerking met partijen in de regio (met name de  
Provincie Noord-Brabant) de komende jaren invulling kan geven aan sociale innovatie.  
 
Om sociale innovatie een impuls geven heeft Transvorm opdracht gegeven voor deze inventarisatie 
van sociale innovatie in de sector Verpleeg- en Verzorgingshuizen en de Thuiszorg (ouderenzorg) 
omdat juist in deze sector de meeste knelpunten in de personeelsvoorziening zijn te verwachten.  
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3. Ontwikkelingen en veranderingen in de zorg  
 
In dit hoofdstuk schetsen we – op basis van de gesprekken met de vertegenwoordigers van de organi-
saties die aan de inventarisatie hebben deelgenomen - een aantal ontwikkelingen en veranderingen in 
de zorgvraag. Vervolgens geven we aan welke gevolgen dat heeft voor de zorgmedewerker. Ook sig-
naleren we een aantal nieuwe tendensen bij de zorgorganisaties die we gesproken hebben. 
 
 

3.1 Veranderingen in zorgvraag en zorgvisie 
 

Toenemende en meer complexe zorgvraag 
Een gevolg van de vergrijzing is de toename van de zorgvraag. Ook krijgen zorginstellingen met 
steeds complexere zorgvragen te maken.  
Er komen niet meer medewerkers en er moet meer zorg worden verleend met beperkte middelen.  
De productiviteit dient te worden opgevoerd en wordt steeds strakker gedefinieerd. In de thuiszorg 
worden alleen de uren achter de voordeur van de cliënt als productieve uren aangemerkt. In de ver-
zorgings- en verpleeghuizen worden productieve uren meer en meer gedefinieerd als de uren die sa-
men met de cliënt worden besteed. 
 
Integrale zorg en zorgvisie 
De zorg die in verpleeg- en verzorgingshuizen wordt geboden, richt zich op alle domeinen van kwali-
teit van leven van de cliënt: lichamelijk welbevinden, mentaal welbevinden, participatie, woon- en 
leefomstandigheden. Ook thuiszorgorganisaties richten zich op de cliënt in relatie tot zijn woon- en 
leefomgeving. Zowel de thuiszorg als de intramurale zorg is erop gericht de cliënten zolang mogelijk 
de regie over hun eigen leven te laten behouden.  
 
Vraaggericht werken en klant centraal 
Vraaggericht werken en ‘klant centraal’ zijn twee belangrijke uitgangspunten in de zorgverlening. 
Daarbij wordt enerzijds uitgegaan van wat de klant vraagt, anderzijds zijn de zorgindicatie en de be-
kostiging van de zorg daarin bepalend.  
Het toekennen van zorg is/wordt afhankelijk van de indicatiestelling: de zorgzwaartepakketten 
(ZZP’s). Daarbovenop kunnen cliënten extra zorg inkopen. De cliënt heeft meer inbreng in het hoe 
en het wat van de zorg en ook de familie wordt bij het zorgplan betrokken. Daarbij wordt de hoe-
veelheid en de aard van en de zorg ook bepaald door het uitgangspunt ‘de cliënt zolang mogelijk de 
regie over zijn leven te laten behouden’. Zorg wordt dan maatwerk. 
 
Gedifferentieerd zorgaanbod 
Mede als gevolg van de marktwerking willen zorginstellingen zich onderscheiden en een gedifferenti-
eerd zorgaanbod bieden. Naast de traditionele verpleeg- en verzorgingshuiszorg, ontstaat een gediffe-
rentieerd aanbod gaande van kleinschalige woonzorgeenheden tot luxe zorghotels. Intramurale zorg-
organisaties breiden hun aanbod uit tot zorg aan huis. In de thuiszorg ontstaan nieuwe mogelijkheden 
voor verzorging of advies aan cliënten door middel van beeld/geluidverbinding. 
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Op termijn worden er knelpunten in de personeelsvoorziening (op niveau 3 en 4) voorzien.  
Het wordt voor zorginstellingen moeilijker kwalitatief goed personeel te werven.  
 
 

3.2 Wat betekent dat voor de zorgmedewerker? 
 

Door de hierboven genoemde ontwikkelingen worden andere eisen gesteld aan de medewerker. Er 
wordt meer generieke kennis vereist, meer diagnostische vaardigheden en zelfsturingsvaardigheden. 
De medewerker moet kunnen signaleren en de context van de zorgsituatie kunnen overzien.  
 
Analytisch vermogen 
Vraaggericht werken vereist dat medewerkers de vraag van de cliënt kunnen analyseren en kunnen 
beoordelen wat een cliënt nog kan en wat hij nodig heeft.  
 
Communicatie met de cliënt 
Medewerkers moeten met cliënten kunnen overleggen en de discussie kunnen aangaan over de aard 
van de zorg. Zij moeten de discussie met cliënten kunnen aangaan over wat hen kan helpen bij het 
meer zelfstandig worden en blijven.  
 
Diversiteit in de zorgvraag  
Medewerkers moeten kunnen omgaan met veranderingen in de zorgzwaarte en moeten leren begrij-
pen dat niet alle cliënten dezelfde zorg nodig hebben of daarvoor een indicatie hebben. Het ‘gelijk-
heidsbeginsel: ’iedereen heeft dezelfde zorg nodig’, moet in feite worden losgelaten, de medeweker 
moet in staat zijn te differentiëren. 
 
Productiviteit  
De medewerker dient een balans te vinden tussen efficiënt en klantgericht (vraag van de cliënt cen-
traal én bevorderen van zelfredzaamheid) werken. Productiever werken vraagt ook om meer onder-
linge afstemming en teamwork.  
 
Integrale zorg 
In de nieuwe opvatting van integrale zorg over het totaal van de levensgebieden, dient een deskun-
digheid te worden toegevoegd: naast ‘zorg’ is er ook begeleiding nodig bij de dagdagelijkse dingen van 
het leven. Daarbij wordt ook van medewerkers verwacht dat zij buiten de kaders kunnen treden.  
 
 

3.3  Overige tendensen 
 

De veranderingen waar zorgorganisaties mee te maken hebben, leiden - naast een nieuwe rol- en 
taakopvatting van de zorgmedewerker - ook tot andere interessante bewegingen. 
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Nieuwe functie: woonzorgbegeleider 
Meer aandacht voor het leefklimaat in zorginstellingen, leidt tot een nieuwe functie: de woonzorgbe-
geleider. Zorgorganisaties gaan op zoek naar een mix tussen verzorgend personeel en medewerkers 
die opgeleid zijn in de richting van groepsbegeleiding. 
 
Ketensamenwerking tussen zorginstellingen 
Er ontstaan steeds meer samenwerkingsvormen tussen zorgorganisaties. Dit geldt ook voor de orga-
nisaties die bij de inventarisatie betrokken waren. 
Samenwerking met organisaties in de keten wordt zowel ingezet om de kwaliteit van het zorgproces te 
optimaliseren als om problemen in de personeelsvoorziening aan te pakken. Onderstaand een aantal 
voorbeelden: 
• Een voorbeeld van samenwerking om de kwaliteit van het zorgproces te verbeteren is het Quartz 

transmuraal centrum voor de regio Helmond waaraan Savant Zorg deelneemt. In deze samen-
werkingsvorm weten professionals op een bepaald niveau elkaar te vinden om met elkaar de kwa-
liteit van de eerstelijnsgezondheidszorg verder te brengen. Ze organiseren onder meer masterclas-
ses rond thema’s die van belang zijn voor de eerstelijnsgezondheidszorg: palliatieve zorg, hartfa-
len.  

• Om problemen in de personeelsvoorziening te voorkomen en hoger geschoold personeel (ver-
pleegkundigen op niveau 5) een beter loopbaanperspectief te kunnen bieden, wordt vanuit orga-
nisaties in de VV&T samenwerking gezocht met onder andere ziekenhuizen. Voor tanteLouise-
Vivensis biedt deze samenwerking mogelijkheden om hoger geschoolde personeel, dat anders niet 
voor de verzorgings- en verpleeghuiszorg zou kiezen, toch aan te trekken.  

• Om (jonge) medewerkers een fulltime arbeidsovereenkomst te kunnen aanbieden, heeft Savant 
Zorg een contract met een kinderopvangorganisatie afgesloten waarmee medewerkers naast hun 
dienstverband bij Savant, een ander parttime dienstverband kunnen afsluiten. Dit biedt loopbaan-
perspectief aan medewerkers die een grotere baan en een opleiding willen. 

• ZuidZorg signaleert dat - om de kwaliteit van het werk te kunnen behouden - de thuiszorg in de 
toekomst meer coalities zal moeten aangaan met andere organisaties: organisaties in de wijk, wel-
zijnswerk, e.a. 
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4.  Veranderingen in de zorgvraag en de opvattingen over de 
 zorg in de Brabantse zorgorganisaties 

 
 

In dit hoofdstuk beschrijven we vooreerst hoe we de veranderingen in de zorgvraag terugzien in de 
visie en de werkwijze van de zorgorganisaties die we gesproken hebben. Vervolgens plaatsen we deze 
veranderingen in het perspectief van sociale innovatie. Aan de hand van een viertal pijlers: slimmer 
werken, talentontplooiing, participerende aansturing en kennisdeling, geven we voorbeelden van soci-
aal innovatief organiseren uit de bij de inventarisatie betrokken organisaties.  
 
 

4.1 Hoe gaan de instellingen om met de veranderende zorgvraag? 
 
Zorgorganisaties in de ouderenzorg en de thuiszorg willen ertoe bijdragen dat de cliënt zo lang moge-
lijk zelfstandig kan functioneren: de cliënt centraal, de cliënt heeft de regie over het zorgproces. Dit 
zien we verwoord in de visie van de zorgorganisaties en vinden we terug in de organisatiestructuur. 
Dit komt ook tot uiting in de benaderingswijze van de medewerkers en wijze waarop ze daarbij door 
het management worden ondersteund.  
 
Onderstaand beschrijven we per organisatie de missie en visie. Vervolgens geven we in een aantal 
highlights en onderscheidende punten aan hoe deze visie wordt geoperationaliseerd in de organisatie-
structuur en de aansturing van medewerkers en managers.  
 
 
tanteLouise-Vivensis  
tanteLouise Vivensis levert extra- en intramurale zorg aan met name ouderen middels huishoudelijke 
hulp, thuiszorg, thuisverpleging, verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg in de gemeenten Bergen op 
Zoom, Steenbergen en Woensdrecht.  
Er werken circa 2.000 medewerkers en ruim 700 vrijwilligers.  
 
Zorgvisie en missie 
In de zorgvisie van tanteLouise-Vivensis wordt nadrukkelijk aangegeven dat de cliënt het uitgangs-
punt is voor de dienstverlening. Naast adequate zorgverlening is daarbij ook het leefklimaat van be-
lang. 
De missie van tanteLouise-Vivensis is cliënten door middel van zorg en ondersteuning m.b.v. diensten 
te helpen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven te behouden of te herwinnen.  
 
Operationalisatie  
De organisatiestructuur kent vier lagen: raad van bestuur, rayonmanagers en managers zorg & welzijn 
(budgetverantwoordelijkheid wordt zo laag mogelijk in de organisatie neergelegd). 
De missie en visie wordt ondersteund door drie kernwaarden: kwaliteit, deskundigheid en innovatie. 
Deze kernwaarden dienen tot uitdrukking te komen bij alle medewerkers in hun manier van werken, 
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leren, anticiperen en denken. Alles wat wordt ontwikkeld, wordt gekoppeld aan deze 3 kernwaarden: 
o.m. wervings- en selectiebeleid, opleidingsbeleid, functionerings- en beoordelingsbeleid en de wijze 
waarop managers en medewerkers invulling geven aan hun taak. De projectgroep ‘mentaliteit’ heeft 
als opdracht te onderzoeken wat er nodig is om de kernwaarden voor het voetlicht te brengen bij alle 
medewerkers en cliënten. Het is een drie jaar durend project, gekoppeld aan het meerjarenplan van de 
organisatie. Er zal een gedragscode worden opgesteld en er zal een trainingsprogramma worden 
voorbereid voor 2011 om iedere medewerker van tanteLouise-Vivensis te scholen in de gewenste 
houding en gedrag. Ook wordt bekeken hoe de kernwaarden terug kunnen komen in de uitstraling 
van de gebouwen. Het beleid is kenbaar gemaakt in personeelsbijeenkomsten, waarin de zorgvisie is 
besproken en via het management.  
In maart 2010 vinden vier workshops plaats, waarin 60 medewerkers, een afspiegeling van de totale 
organisatie, een aanzet maken tot concretisering van de kernwaarden.  
 
Specifieke punten  
Leerafdelingen met stagiaires die zelf verantwoordelijk zijn voor het runnen van de afdeling. 
In de thuiszorg is men begonnen met PDA’s (Personal Digital Assistant) om het werk te organiseren. 
Iedereen wordt uitgenodigd met PDA’s te werken en krijgt daartoe (in eigen tijd) een computercursus 
en ter compensatie een eigen computer. 
 
 
ZuidZorg 
ZuidZorg biedt voor de regio Eindhoven en 14 omliggende gemeenten zorg thuis (huishoudelijke 
hulp, verzorging en verpleging), kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, voedingsvoorlichting en dieetad-
visering. 
Er werken circa 3100 medewerkers. 
 
Zorgvisie en missie 
ZuidZorg wil een cliënt(vraag)gerichte, slagvaardige en betrouwbare aanbieder zijn van diensten op 
het gebied van zorg en welzijn, in relatie tot zelfstandig wonen. De zorg- en dienstverlening is erop 
gericht dat de cliënt de regie over het eigen leven behoudt dan wel opnieuw verkrijgt. 
ZuidZorg wil cliënten zoveel mogelijk continue zorg geven. 
  
Operationalisatie  
De organisatiestructuur kent drie lagen: raad van bestuur, sectormanagers en sectordirecteuren. 
Kleinere teams zijn verantwoordelijk voor de organisatie van het werk.  
Het uitgangspunt dat de cliënt zo lang mogelijk de regie over zijn leven kan behouden of opnieuw 
verkrijgen, houdt in dat medewerkers moeten kunnen beoordelen hoeveel zorg er nog nodig is en op 
welk moment de zorg eventueel kan worden afgebouwd. Verzorgenden worden in steeds meer han-
delingen bekwaam gemaakt zodat zij ziekten kunnen herkennen, signaleren en de lijn in het zorgaan-
bod kunnen bewaken. Ook wordt van medewerkers een grote mate van zelfstandigheid verwacht. 
Specialistische kennis wordt opnieuw in de teams gebracht en medewerkers (helpenden en verzor-
genden) worden geüpgraded zodat ze ook ziektes kunnen herkennen en signaleren.  
Functiedifferentiatie en het weghalen van taken voor lager geschoolden wordt afgebouwd. 
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Specifieke punten  
De medewerkers worden door middel van een PDA gefaciliteerd om het werk efficiënter te organise-
ren. De routes worden zo optimaal mogelijk voor cliënt (zorgmoment) en medewerker gepland.  
Elke cliënt heeft een eigen ‘zorgcoördinator’ en daarnaast een maatje die de cliënt minstens eenmaal 
per week bezoekt om de continuïteit van het zorgproces te bewaken. 
De raad van bestuur formuleert in de jaarlijkse Kaderbrief prioriteiten op het gebied van arbeidsorga-
nisatie en personeel. Voor 2009 zijn dat: klant centraal, voldoende opleidingsmogelijkheden voor 
medewerkers en aandacht voor arbeidssatisfactie. Voor 2010 wordt het werken met zelfsturende 
teams geagendeerd.  
 
 
Savant Zorg 
Savant Zorg is een grote aanbieder op het gebied van zorg in de regio Helmond e.o. Savant Zorg 
biedt verpleging en verzorging, gespecialiseerde thuisbegeleiding, verpleging en verzorging in woon-
zorgcentra, kleinschalige verpleeghuiszorg en huishoudelijke verzorging.  
Er werken circa 1800 medewerkers; circa 600 vrijwilligers zijn verbonden aan de organisatie. 
 
Zorgvisie en missie 
Vanuit het motto ‘Uw keuze, onze zorg!’ levert Savant zorg waarin de klant centraal staat. Met respect 
voor zijn/haar leefstijl, wensen en mogelijkheden bieden medewerkers professionele zorg. Daarbij is 
de keuze van de klant leidend. Deze zorg-op-maat bestaat uit verzorging, verpleging, begeleiding, 
behandeling en een pakket diensten gebaseerd op zorg, wonen en welzijn. Als de zorgvraag bepaald 
is, wordt er alles aan gedaan om deze zorg op maat te verlenen. 
 
Operationalisatie  
De organisatiestructuur bestaat uit drie lagen: raad van bestuur, regiodirecteuren en teammanagers. 
Sturen op kwaliteitsverbetering en monitoring op alle deelaspecten van de verpleeghuiszorg is mo-
menteel een belangrijk item bij Savant. 
Medewerkers moeten onder meer klantgericht zijn, flexibel en moeten zelfstandig kunnen werken. In 
het kader van de doorstroom en ontplooiingsmogelijkheden kunnen medewerkers doorstromen van 
niveau 1 en 2 naar niveau 3 en 4.  
Er is een communicatietraject opgezet waarbij het ondernemingsplan en ontwikkelingen in de ge-
zondheidszorg in personeelsbijeenkomsten werd gepresenteerd en medewerkers onder meer via het 
werkoverleg en het personeelsblad op de hoogte worden gehouden. Daarnaast zijn er op alle niveaus 
cursussen ingezet om door heel de organisatie heen de visie ingang te doen vinden. Om efficiënter en 
klantgerichter te kunnen werken, krijgen medewerkers ‘zorgroutes’ toebedeeld. Ten behoeve van het 
werken in groepen en de aandacht voor het leefklimaat is een nieuwe functie contactverzorgende 
niveau 3 geïntroduceerd in de (kleinschalige) verpleeghuiszorg.  
  
Specifieke punten 
De nieuwe functie van ‘zorgcoördinator’ (niveau 4) ondersteunt onder meer medewerkers bij het 
vraaggericht werken en is tevens aanspreekpunt is voor de arts. De zorgcoördinator spreekt de taal 
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van de medewerkers en kan daardoor gemakkelijker inspelen op gevoelens t.a.v. de veranderende 
zorgvisie.  
De zorgcoördinatoren, maar ook verpleegkundigen ondernemen steeds meer uit eigen beweging initi-
atieven voor nieuwe dienstverlening en ketenzorgontwikkeling. Zij leggen zelf nieuwe (externe) con-
tacten en houden hun eigen activiteitenkaarten bij en leveren zo een actieve bijdrage aan de organisa-
tieontwikkeling. Inhoudelijke coaching van medewerkers is onderdeel van het takenpakket van de 
zorgcoördinator en verpleegkundige (met specialisatie). 
 
 
Groenhuysen 
Groenhuysen biedt (overwegend) ouderen in de regio Roosendaal, ondersteuning, begeleiding, ver-
zorging, verpleging en behandeling, zowel thuis als intramuraal. In Roosendaal en de omliggende 
gemeenten beschikt Groenhuysen over centra voor wonen en zorg, verpleeghuizen, revalidatie, een 
aanbod van dagbehandeling, dagactiviteiten, dagopname, logeermogelijkheden, palliatieve zorg en 
crisisopvang. 
Er werken 2300 medewerkers en 700 vrijwilligers voor zo’n 4000 cliënten. 
 
Zorgvisie en missie 
Bij Groenhuysen staat de kwaliteit van leven en zorg centraal, met daarbij nadrukkelijke aandacht 
voor de (individuele) leefstijl, interesses en persoonlijke wensen van ouderen. 
De medewerkers leveren een bijdrage aan de missie ‘ouder worden, jezelf blijven’.   
 
Operationalisatie  
Er is een tweelaagse organisatiestructuur waarbij de raad van bestuur het management rechtstreeks 
aanstuurt.  
In het HRM- en scholingsbeleid worden de kerncompetenties ‘lef, dichtbij, samen en vertrouwd’ ver-
taald naar outputgerichte competentieprofielen.  
De zorg wordt georganiseerd rond de afspraken die hierover vooraf met de cliënt zijn gemaakt door 
de afdeling Klant & Markt.  
Wat de cliënt wil, wordt doorvertaald naar de afdeling in de vorm van een zogenaamd ‘zorgleefplan’1. 
Over het zorgleefplan maakt de zorgcoördinator afspraken met de familie en de cliënt. Het is aan de 
afdeling om hieraan invulling te geven. De familie wordt betrokken bij het uitvoering geven aan het 
zorgleefplan.  
Het afgesproken zorgleefplan dient medewerkers ruimte te geven bij de organisatie en de uitvoering 
van hun werk. Er wordt een veranderingsproces ingezet dat erop gericht is bij medewerkers de (men-
tale) ruimte te doen ontstaan om zich te richten op datgene waarvoor ze in de zorg zijn komen wer-
ken, nl. de belangstelling voor mensen. Uitgangspunt is dat alleen de uren die samen met de cliënt 
worden ‘doorgebracht’ productief zijn. 
 

                                                   
1 Het zorgleefplan geeft invulling aan de vier domeinen van kwaliteit van leven: lichamelijk welbevinden, mentaal wel 
 bevinden, participatie, woon- en leefomstandigheden). 
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Specifieke punten  
Groenhuysen streeft een 1 op 1 koppeling na tussen de planning van de afspraken met de klant en de 
roostering van personeel. Groenhuysen heeft zich kandidaat gesteld voor een pilot van het ministerie 
van VWS ‘In voor zorg’, waarin software wordt ontwikkeld om deze koppeling mogelijk te maken. 
Heerma State is een complex van kleine woonzorgeenheden waar vanuit de visie ‘cliënt centraal’, 
dagindeling, huishoudelijke activiteiten en inhoud van het zorgproces worden afgestemd met de cli-
ent. 
 
 
Zorg- en behandelcentrum Elisabeth 
Zorg- en Behandelcentrum Elisabeth, onderdeel van Stichting Elisabeth, is een centrum voor verple-
ging en verzorging. Stichting Elisabeth biedt vanuit zes vestigingen in Breda en omgeving huisvesting, 
verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding aan m.n. ouderen die deze zorg behoeven. Elisa-
beth beschikt tevens over een revalidatieafdeling en biedt ook thuiszorg aan. 
Er werken zo’n 1000 à 1100 medewerkers en 500 vrijwilligers. 
 
Zorgvisie en missie 
De missie van Elisabeth luidt: ‘een zo goed mogelijk bestaan voor zoveel mogelijk mensen’. 
De cliënt dient zoveel mogelijk de regie over zijn leven te behouden. Medewerkers dienen ervoor te 
zorgen dat de cliënt de functies die hij nog heeft, kan behouden.  
De primaire relatie in de zorg is de relatie klant-leverancier. Medewerkers moeten te allen tijde een 
bevredigend antwoord kunnen geven op vragen van de cliënt. 
 
Operationalisatie  
Er is sprake van een twee-lagige organisatiestructuur waarbij de verantwoordelijkheden laag in de 
organisatie zijn neergelegd. 
Er is een cultuurverandering ingezet naar een transparante organisatie. Daarbij wordt in de vorm van 
’10 geboden’, beschreven welke houding van medewerkers wordt verwacht.  
In het kader van het HRM-beleid wordt de leiding geëquipeerd in het leren omgaan met waar de klant 
voor komt.   
Medewerkers worden gecoacht in het leren onderhandelen met de cliënt over zaken zoals het tijdstip 
van verzorging, de aard van de zorg in relatie tot het bevorderen van zelfredzaamheid, e.a.  
Het HRM-beleid biedt ruimte voor doorgroeimogelijkheden en talentmanagement. 
Medewerkers van het cliëntservicebureau worden gecoacht om de diversiteit aan vragen kunnen te 
beantwoorden.  
Nieuwe functie van contactverzorgende om de contacten met cliënt en familie te onderhouden en het 
agenda van de cliënt te bewaken. 
 
Specifieke punten  
Project vraaggericht werken waarin afdelingen elkaar coachen en van elkaar kunnen leren.  
Leerling-unit en eigen opleiding voor overgang van niveau 2 naar niveau 3. 
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Functie van woonservicemedewerker: combinatie van afdelingsassistent, medewerker keuken en 
huishoudelijk medewerker. Daarbij is enerzijds sprake van functieverrijking en anderzijds wordt de 
cliënt met minder verschillende medewerkers geconfronteerd. 
 
 

4.2 Organisatie van de zorg in het perspectief van sociale innovatie 
 
Sociale innovatie richt zich op vernieuwing van de arbeidsorganisatie waarbij ondernemer en manager 
samen met medewerkers vorm geven aan de arbeidsorganisatie met als doel de arbeidsproductiviteit 
en de kwaliteit van de organisatie te verbeteren en de talenten van medewerkers beter te benutten.  
 
In deze paragraaf plaatsen we de vernieuwingen in de organisatie van de zorg die in de vorige para-
graaf werden geschetst, in het perspectief van sociale innovatie.  
Daartoe beschrijven we de meest opvallende vernieuwingen die organisaties gerealiseerd hebben op 
drie belangrijke gebieden van sociale innovatie: slimmer werken, talentontplooiing en participerende 
aansturing. Als vierde, en eerder een randvoorwaarde voor sociale innovatie, voegen we daar ‘kennis-
uitwisseling’ aan toe.  
We hebben ervoor gekozen het reguliere opleidings- en HRM-beleid niet expliciet in deze beschrij-
ving mee te nemen. In het kader van sociale innovatie dient talentontplooiing namelijk vooral in het 
perspectief van het anders organiseren van het werk te worden gezien. 
 
 
Slimmer werken: de organisatie van het werk 
 
Slimmer werken is het samen met de medewerkers efficiënter inrichten van het werk waarbij rekening 
wordt gehouden met ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers en waarbij werkgever en werk-
nemer overleggen vanuit enerzijds het organisatiebelang en anderzijds het belang van de medewer-
kers. 
 
In de nieuwe opvatting over zorg waarbij de cliënt de regie krijgt over het zorgproces en tegelijk de 
toegeleverde zorg begrensd wordt door de zorgindicatie en het ZZP, wordt van medewerkers ver-
wacht het werk efficiënt te organiseren en ervoor te zorgen dat de cliënt krijgt wat hij nodig heeft. De 
belangen van de cliënt, de belangen van de organisatie en belangen van de medewerker dienen te 
worden meegewogen in de organisatie van het zorgproces. 
 
Bij de hierboven beschreven zorgorganisaties zien we dat er op een aantal terreinen, zoals het bepalen 
van de criteria voor de hoeveelheid zorg, de toewijzing van cliënten aan medewerkers, slimmer ge-
werkt wordt.  
Het beter en efficiënter organiseren van het werk wordt ondermeer bewerkstelligd door: 
• Het werken met zorgpaden, waarbij medewerkers een aantal cliënten toegewezen krijgen zodat de 

vragen van cliënten in elk geval aan bod komen. De medewerker kan hierdoor zijn werk in zekere 
mate zelf organiseren en hoeft het werk waarmee hij bezig is niet onverwacht te onderbreken. 
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• De begeleiding en coaching van medewerkers om met de cliënt de discussie te kunnen aangaan 
over de aard en de hoeveelheid zorg. 

• De analyse van werkpatronen in een team waarbij met name naar de oorsprong en de noodzaak 
van de improductieve tijd (ingesleten patronen en gewoonten om bijvoorbeeld op een vast tijdstip 
gezamenlijk als team koffiepauze te houden) wordt gekeken.   

 
De rol van de medewerker is bij dergelijke processen nog niet erg groot, gezien het feit dat er nog 
veel topdown geregeld wordt. Medewerkers wordt inzicht geboden in de consequenties van bepaalde 
keuzes, bijvoorbeeld als men meer hulp biedt dan geïndiceerd. Ook dienen soms gangbare patronen 
te worden doorbroken.  
Bij sociale innovatie gaat het er om manieren te vinden om medewerkers te betrekken en hen in staat 
te stellen en uit te dagen om mee te denken over de op gang zijnde veranderingen en de wijze waarop 
het werk zo optimaal mogelijk kan worden georganiseerd. 
 
Onderstaand volgt een aantal voorbeelden waarbij ‘slimmer werken’ in overleg met medewerkers tot 
stand komt. Deze voorbeelden zijn we bij meerdere organisaties tegengekomen. 
 
Kleinschalige woonvormen.  
Bij de kleinschalige verpleeghuiszorg (o.a. in Heerma State bij Groenhuysen, bij Stichting Elisabeth en 
bij Savant Zorg), stemmen medewerkers de volgorde van hun werkzaamheden af op het dagritme van 
de bewoners. Door deze nieuwe vorm van werken, krijgen de cliënten meer regie over hun daginde-
ling (opstaan, wasbeurt, ontbijt, activiteiten) en passen medewerkers hun werktijden (in overleg) aan. 
In de benaderingswijze gaat men uit van de cliënt als geheel.  
 
Mean en lean methode 
Samen met medewerkers wordt ontleed welke handelingen worden uitgevoerd bij een proces, bijv. 
het aantrekken van steunkousen. Daarbij is de vraag aan de orde: wat is effectief en wat is balast. Het 
hele proces wordt geanalyseerd en beschreven, ook de planningsproblemen (Savant Zorg).  
 
Digitalisering van planning en verantwoording 
Door digitalisering van de planning - wat vooral in de thuiszorg plaatsvindt - kan reistijd worden be-
spaard en hoeven medewerkers niet eerst naar kantoor om hun route te kennen. De planner combi-
neert routes, zorgmomenten en vereiste functieniveaus. Medewerkers kunnen aangeven in welk ge-
bied ze bij voorkeur willen werken. Aangezien sommige verzorgende handelingen aan tijden zijn ge-
bonden, is de flexibiliteit in werktijden beperkt. 
Om draagvlak te creëren bij ZuidZorg werd het werken met een geautomatiseerd digitaal systeem 
voorbereid met klankbordgroepen en meedenkgroepen uit alle geledingen in de organisatie.  
De medewerkers in de thuiszorg bij tanteLouise-Vivensis waar dit systeem ook is doorgevoerd, wer-
den vooraf gestimuleerd zich bij te scholen in computerkennis. De medewerkers zijn enthousiast over 
het geautomatiseerde plannings- en verantwoordingssysteem. Een gunstig neveneffect is dat het 
teamoverleg nu over inhoudelijke zaken gaat en niet langer over werkplanning.  
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Flexibilisering en zelfsturende teams 
Vanuit het principe van vraaggericht werken, worden zorgmomenten en dagactiviteiten in overleg 
met de cliënt bepaald. Dit vraagt om meer flexibiliteit in de werktijden en meer afstemming tussen 
teamleden onderling. Anderzijds kunnen ook privé wensen van medewerkers m.b.t. werktijden ge-
makkelijker worden meegewogen bij de inroostering. Werktijden kunnen in onderling overleg worden 
aangepast, bijvoorbeeld als het minder druk is op de afdeling (Stichting Elisabeth, Heerma State).  
Door het werken in kleine teams bij ZuidZorg worden verantwoordelijkheden dieper in de organisa-
tie gelegd. Hierdoor ontstaat meer regelvrijheid op de werkvloer. Deze wordt echter begrensd door 
de ICT ondersteunde planning en het feit dat zorghandelingen - binnen bepaalde grenzen - op vaste 
tijden dienen plaats te vinden. 
 
Nieuwe functies 
Diverse organisaties hebben nieuwe functies gecreëerd om het werk meer ‘cliëntgericht’ en efficiënt te 
organiseren en/of de medewerker daarbij te begeleiden. Een voorbeeld is de functie van zorgcoördinator 
bij Savant. Deze biedt medewerkers ondersteuning bij de dagelijkse vragen over de zorg maar stimu-
leert ook uitwisseling van ideeën over de organisatie van de zorg in een kleinschalige woonzorgvoor-
ziening. 
Bij woon- en behandelcentrum Elisabeth is de functie van contactverzorgende ingevoerd om de gesprek-
ken met de cliënt en de familie aan te gaan en de zaken rondom de cliënt te coördineren. In overleg 
met deze medewerker is de nieuwe functie van afdelingssecretaresse gecreëerd om een betere bereikbaar-
heid en beschikbaarheid van (contact)verzorgenden met cliënten en hun familie te bewerkstelligen. 
Nieuw is ook de functie van ‘woonservicemedewerker’: een combinatie van huishoudelijk medewer-
ker, medewerker keuken en afdelingsassistent. Doel is enerzijds cliënten met minder verschillende 
medewerkers te confronteren en anderzijds is het een verrijking van de functie. 
Overigens bieden de nieuw gecreëerde functies ook doorgroeimogelijkheden aan zittend personeel. 
 
 
Talentontplooiing 
 
Om als organisatie het personeel optimaal inzetbaar te houden en medewerkers te laten innoveren is 
aandacht voor scholing en talentontplooiing noodzakelijk. 
De organisaties waarmee werd gesproken, voeren - naast reguliere scholingsactiviteiten - een actief 
HRM-beleid. Talentmanagement in het kader van sociale innovatie stelt medewerkers in staat zich te 
ontwikkelen en mee te denken over de inrichting en de werkwijze van de organisatie. Reguliere scho-
lingsactiviteiten vallen niet onder sociale innovatie.  
 
HRM- en scholingsbeleid wordt ingezet om zowel management als medewerkers voor te bereiden op de 
kanteling in het benaderen van cliënten en de opvatting over de zorg.  
Bij Groenhuysen krijgen de managers hiervoor een Management Devolpment Programma (MDP) 
aangeboden. Bij Savant Zorg en Stichting Elisabeth worden leidinggevenden toegerust voor de nieu-
we stijl van leidinggeven en worden coachings- en intervisietrajecten opgezet om het vraaggerichte 
werken ingang te doen vinden en te ondersteunen. Organisatiebreed werkt Groenhuysen met output-
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gerichte competentieprofielen en wordt bij tanteLouise-Vivensis een trainingsprogramma opgezet om 
medewerkers te trainen in de nieuw geformuleerde kernwaarden. 
Bij ZuidZorg ligt de nadruk op het breder inzetbaar maken van medewerkers en het in de teams halen  
specialistische kennis. Medewerkers kunnen jaarlijks kiezen tussen een aantal scholingstrajecten, on-
dermeer op het vlak van feedback geven en het bevorderen van het leerklimaat in de organisatie. 
Groenhuysen wil een vorm van interne audits ontwikkelen om onderlinge feedback van medewerkers 
te organiseren. 
 
Talentmanagement 
In de meeste organisaties krijgen medewerkers een extra taak of verantwoordelijkheid naast hun ge-
wone werk. Zo is er bij ZuidZorg sprake van ergocoaches en worden ook bij Savant de medewerkers 
uitgedaagd om extra verantwoordelijkheden op te nemen, zoals arbocoach op een afdeling. Bij tante-
Louise-Vivensis krijgen medewerkers extra aandachtsgebieden naast hun werk als verzorgende, bij-
voorbeeld het regelen van extra faciliteiten zoals rolstoelen, contacten met de dokter, enz. Ook wor-
den medewerkers er soms toe uitgedaagd een specifieke deskundigheid in te zetten (bijv. tandverzor-
ging). Bij Groenhuysen worden zogenaamde ‘aandachtsvelders’ aangesteld: medewerkers die naast het 
gewone werk verantwoordelijk zijn voor een bepaald aandachtsgebied, bijvoorbeeld: diabetes, mond-
hygiëne, e.a. 
Bij Stichting Elisabeth heeft de unitleider de rol medewerkers aan te spreken op doorgroeimogelijk-
heden. Ook kunnen medewerkers zelf de afdeling HRM met voorstellen benaderen.  
 
 
Participerende aansturing  
 
In het kader van participerende aansturing worden medewerkers ertoe gestimuleerd om vanuit hun 
eigen verantwoordelijkheid beslissingen te nemen om arbeidsprocessen te verbeteren.  
 
Zowel in de thuiszorg als de in kleinschalige verpleeghuiszorg, wordt gewerkt met kleinere teams die 
verantwoordelijk zijn voor de organisatie van het werk.  
Zo heeft ZuidZorg de wijken (locaties) opgedeeld in kleinere teams waarbij naast de locatiemanager 
de functie van 1ste verpleegkundige is ingevoerd. Deze geeft leiding aan een team van circa 10 mede-
werkers.  
Ook bij kleinschalige verpleeghuiszorg in de diverse bij het onderzoek betrokken instellingen, wordt 
in kleinere teams gewerkt waardoor medewerkers meer onderling moeten afstemmen.    
Het organiseren van het werk in zelfsturende teams, doet een beroep op de ondernemingszin van 
medewerkers. Dit geldt ook voor een nieuw gecreëerde functie zoals de zorgcoördinator bij Savant.  
Een ander voorbeeld van participerende aansturing is het overleg van de raad van bestuur van 
Groenhuysen met de medewerkers over de kernwaarden van de organisatie. Ook de raad van bestuur 
van ZuidZorg gaat regelmatig bij de locatiemanagers langs om te bespreken hoe nieuw ingevoerde 
werksystemen uitpakken. 
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Kennisdeling 
 
Kennisdeling kan een belangrijke voorwaarde zijn om veranderingen in een organisatie ingang te doen 
vinden maar is ook van belang om nieuwe ideeën te genereren en medewerkers te inspireren bij het 
inrichten en optimaliseren van het werk .  
 
Kennisdeling wordt in de bij het onderzoek betrokken organisaties zowel op managementniveau als 
op medewerkerniveau georganiseerd. 
Voorbeelden zijn: 
• De managementcirkels bij Groenhuysen. Met als opdracht collegiale afstemming. Ook komen ze 

maandelijks bij elkaar in het bijzijn van een lid van de raad van bestuur om nieuwe ideeën te gene-
reren.  

• Kennisuitwisseling tussen de zorgcoördinatoren bij Savant Zorg. 
• Het vernieuwingsproces ‘horizon’ bij ZuidZorg, dat ondermeer gericht is op het delen van specia-

listische kennis maar ook op vraagstukken als het terugdringen van ongeplande zorg, het terug-
dringen van ziekteverzuim e.a.  

• Interne audits bij het invoeren van een nieuwe werkwijze (vraaggerichte zorg bij Stichting Elisa-
beth).  

• Kennismaking en onderlinge uitwisseling van medewerkers met andere locaties van een instelling 
en meeloopdagen met een medewerker van een andere afdeling. 

• Uitwisseling over de aanpak van activiteiten tussen de woonzorgeenheden bij Heerma State van 
Groenhuysen. 

• ‘Omgangsoverleg’ waarin medewerkers uitgaande van hun ervaringen met elkaar bespreken hoe 
een cliënt het beste kan benaderd worden.  

• Het organiseren van kennismaking en uitwisseling met de werkwijze van organisaties die een rol 
hebben in de zorgketen waar cliënten mee te maken krijgen (regioziekenhuis, thuiszorg, behan-
delcentrum) zodat werkprocessen bij opname, c.q. doorverwijzing van een cliënt beter kunnen 
afgestemd worden.  
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5.  Wat is nodig om medewerkers te betrekken bij het anders 
 organiseren van het werk? 

 
 
Centrale vraag in dit hoofdstuk is hoe er volgens medewerkers en managers én de op basis van theo-
rie meer sociaal innovatief gewerkt kan worden bij het invoeren van verandering. 
 
Bij de inventarisatie bij de vijf hierboven beschreven zorgorganisaties, hebben we kunnen vaststellen 
dat zorgorganisaties verschillende trajecten hebben ingezet om de nieuwe visie op de zorg ingang te 
doen vinden en te bewerkstelligen dat medewerkers vanuit een andere houding gaan werken: 
• Het geven van informatie via medewerkersbijeenkomsten. 
• Het bewerkstelligen van draagvlak bij het management. 
• Planmatige invoering van het beleid. 
• De nieuwe werkwijze onderdeel maken van het functionerings- en beoordelingsbeleid. 
• Opleiding, training en coaching. 
• Het creëren van nieuwe functies. 
• Intervisie en interne audits. 
 
De hierboven genoemde trajecten zijn in eerste instantie topdown ingezet, waarbij er wel ruimte 
wordt gecreëerd voor inbreng van de medewerker, maar de medewerker niet van bij het begin van het 
proces heeft kunnen meedenken.  
Hoe dat wel zou kunnen, kan voor een deel worden beantwoord door te beschrijven wat medewer-
kers en managers hiervoor als randvoorwaarden hebben benoemd en gedeeltelijk op basis van theo-
rie. 
 
 

5.1  Het model van Schmalenbach 
 
Volgens het model van Schmalenbach2 treedt innovatief gedrag pas op als men kan, wil en mag inno-
veren. Dit model kan toegepast worden op elk niveau van de organisatie. 
 

                                                   
2 Van medewerker tot meedenker, in: Samen groeien door sociale innovatie, NCSI Congres 2007. 
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(Figuur 1: Model van Schmalenbach) 
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Het model laat zien dat voor innovatie alle drie de hierboven genoemde aspecten - kunnen, willen en 
mogen - nodig zijn.  
Een voorwaarde is dat de medewerker kan innoveren. Dat wil zeggen: hij of zij moet de vakkennis, de 
vaardigheden en de ervaring hebben om mee te denken over product of procesinnovatie. Daarnaast 
moet hij kennis of enig overzicht hebben over de organisatie zelf en het verloop van een innovatie-
proces en ten slotte zijn organisatorische en communicatieve vaardigheden vereist. 
Een tweede voorwaarde is dat de medewerker wil innoveren. Het innovatieproces vraagt om gedre-
venheid, vasthoudendheid en overtuigingskracht. Er moet passie zijn voor innovatie en de manager 
en medewerker moeten voor zichzelf het dilemma tussen kansen en bedreigingen (weerstanden) op-
lossen. 
De derde voorwaarde is dat de medewerker mag innoveren. De medewerker moet de ruimte, de tijd 
en de bevoegdheden hebben om te innoveren, er moet een flexibele organisatie zijn en een innovatief 
klimaat. Er moet ruimte zijn om fouten te maken en van de fouten te leren. 
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5.2  Wat vinden medewerkers en managers van belang? 
 
Op basis van de gesprekken met medewerker en managers, geven we aan welke ondersteuning me-
dewerkers zelf van belang vinden om te kunnen meedenken over innovatie en op een sociaal innova-
tieve manier te kunnen gaan werken.  
 
 
Informatie 
 
Medewerkers moeten over voldoende informatie beschikken: mededelen wat er aan de hand is, wat 
ontwikkelingen zijn. Als er veranderingen op til zijn, op tijd kenbaar maken.  
Voorwaarde is wel dat het om veranderingen gaat die consequenties hebben voor het werk van me-
dewerkers. Medewerkers dienen niet bij alle veranderingen betrokken te worden. Zakelijke medede-
lingen kunnen beter schriftelijk. 
Informatie biedt medewerkers het noodzakelijke referentiekader om een verandering te kunnen plaatsen en een mening te 
kunnen vormen. Hierbij is het van belang dat medewerkers informatie krijgen over de achtergronden van een verande-
ring en de consequenties voor hun werk kunnen overzien. Hierdoor kan worden voorkomen dat medewerkers verande-
ringen ervaren als ‘het uitkleden van hun werk’ of het verarmen van hun deskundigheid.  
Informatie kan ook gepaard gaan met deskundigheidsbevordering. Het is een noodzakelijke maar niet voldoende voor-
waarde om te kunnen innoveren. 
 
 
Rol management 
 
Volgens medewerkers kunnen managers op de volgende wijze innovatie te stimuleren.  
Aandacht voor hoe de werkvloer met veranderingen omgaat. De (soms andere) traditie van waaruit sommige 
medewerkers komen, bespreekbaar stellen. Belangstelling vanuit het management voor hoe verande-
ringen uitpakken. Aanspreekpunt bieden. 
Het bespreekbaar maken van de consequenties van veranderingen en van weerstanden tegen veranderingen is noodzake-
lijk om een verandering in houding te bewerkstelligen en speelt deels in op voorwaarde twee voor sociaal innovatief ge-
drag: het bewerkstelligen van de juiste attitude en emoties voor innovatie: het willen en het (zou kunnen) innoveren. De 
medewerker kan voor zichzelf de balans opmaken tussen kansen en weerstanden voor verandering. 
 
Resultaten bespreken 
Het management moet successen delen met de werkvloer. Laten zien hoe binnen de grenzen van 
ZZP toch nog goede zorg verleend kan worden. Manager en medewerker moeten dezelfde taal spre-
ken. Terugkoppelen van relevante informatie: bijvoorbeeld de resultaten van het klanttevredenheids-
onderzoek.  
Uitwisseling van resultaten bevorderen: medewerkers uitnodigen om verslag uit te brengen over ver-
anderingen die zij hebben doorgevoerd. 
Communicatie, korte mailings, een studiedag.  
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Het bespreken van resultaten bij het doorvoeren van veranderingen kan bijdragen tot meer kennis maar ook aan accep-
tatie van de verandering en kan een positief klimaat scheppen om deze verandering door te voeren. Vooral het delen van 
visies en ervaringen tussen manager en medewerker en tussen medewerkers onderling kan een positief effect hebben op de 
bereidheid tot innovatie (juiste attitude en emoties: zou kunnen innoveren). 
 
Nieuw gedrag aanleren en ondersteunen 
Medewerkers ondersteunen bij veranderingen: medewerkers leren onderhandelen en afspraken maken 
over de hoeveelheid zorg. Medewerkers helpen om de discussie aan te gaan met de cliënt over de 
inhoud van het zorgproces. De meerwaarde van een ingevoerde werkwijze laten zien. Als manager 
aanwezig zijn op de werkvloer; zichtbaarheid als manager: weten wat er speelt.  
Het ondersteunen van medewerkers om het gewenste gedrag door te voeren, is enerzijds noodzakelijk om medewerkers in 
staat te stellen nieuw gedrag aan te leren (kunnen innoveren) en is er anderzijds op gericht een positieve houding te be-
werkstellingen (attitude en emoties).  
 
Feedback geven 
Medewerkers laten zien wat ze allemaal wel kunnen: benoemen wat ze op een dag gepresteerd heb-
ben. Waardering laten zien voor wat goed gaat. 
Het geven van feedback kan medewerkers de ruimte geven nieuw gedrag uit te proberen. Medewerkers moeten ook de 
ruimte voelen om fouten te mogen maken.  
 
Medewerkers laten meedenken 
Formeren van werkgroepen om medewerkers te laten meedenken.  
Medewerkers uitdagen om met verbetervoorstellen te komen. Luisteren naar medewerkers zelf.  
Kennis delen tussen verschillende vestigingen en medewerkers uitnodigen om hun deskundigheid in 
te zetten.  
Het stimuleren van ideevorming bij medewerkers is essentieel om sociaal innovatief gedrag te bevorderen en draagt bij 
aan een stimulerende omgeving voor innovatie. Medewerkers moeten het gevoel hebben sérieus genomen te worden. Mede-
werkers moeten zich betrokken voelen.  
Kennisdeling is van belang om de deskundigheid van medewerkers te verhogen en om het draagvlak voor verandering te 
verbreden. 
 
 
Samenwerking in het team en intervisie 
 
Medewerkers moeten elkaar (leren) aanspreken op gedrag: waarom doe je dit? 
Samen in de spiegel kijken: ‘wat doen we dat anders zou moeten’. 
Als collega’s elkaar ondersteunen en één lijn trekken ten aanzien van afspraken met cliënten over te 
organiseren activiteiten. Meer tijd om als team te overleggen hoe (nieuwe) zaken in de zorg beter 
kunnen worden aangepakt. 
Als team openstaan voor weerstanden; weerstanden bespreekbaar maken. Medewerkers moeten de 
ruimte krijgen om iets aan de orde te stellen. 
Nieuwe vormen van leren: interne audits, intervisie, lijken meer effect te hebben dan traditionele vor-
men van leren (informatieoverdracht). 
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Door elkaar aan te spreken op gedrag en feedback te geven ontstaat eenduidigheid en krijgen medewerkers meer zelfver-
trouwen om nieuw gedrag op te pakken.  
Ook de kwaliteit van teamwerk: voldoende gevarieerd werk is een belangrijke voorwaarde voor innovatief gedrag. Dit 
sluit aan bij de voorwaarde: ‘stimulerende omgeving om te innoveren’.  
 
 
Eenduidigheid in beleid 
 
Ook andere afdelingen (facilitair, administratief) en disciplines dienen zich aan een nieuwe werkwijze, 
i.c. ‘klant centraal’ te conformeren.  
Daarnaast dient er oog te zijn voor bepaalde regelgeving die initiatieven doorkruist. 
 
 
Betrokkenheid van de raad van bestuur 
 
Van de raden van bestuur wordt verwacht dat ze meedenken over de consequenties van veranderin-
gen voor de werkvloer en ook dat ze veranderingen in het beleid (financieel) faciliteren.  
De hele organisatie dient uitnodigend te zijn om innovatief gedrag door te voeren en belemmerende factoren dienen te 
worden benoemd en zoveel mogelijk te worden beperkt. 
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6.  Conclusies  
 
 
Trends in de zorg: de vergrijzing, de veranderende zorgvisie en de financieringssystematiek vormen 
voor zorginstellingen vaak de aanleiding om de bedrijfsvoering en de zorgprocessen anders in te rich-
ten. Van de medewerker wordt een andere deskundigheid gevraagd. Medewerkers zullen op een ande-
re wijze in hun werk moeten gaan staan. 
 
De zes bij het onderzoek betrokken zorgorganisaties zijn volop met de operationalisatie van deze 
veranderingen bezig. Dit is te zien in de managementstructuur, de benadering van cliënten, en het 
HRM beleid dat medewerkers faciliteert in hun nieuwe taakinvulling.  
 
Om de gewenste veranderingen door te voeren, is een aantal zorginstellingen actief met het benutten 
van de talenten en ideeën van de medewerkers (sociale innovatie). Bij een aantal veranderingen wor-
den medewerkers wel begeleid en ondersteund maar is toch eerder sprake van een topdown benade-
ring.  
 
Sociale innovatie biedt zorgorganisaties mogelijkheden om het werk met inbreng van medewerkers 
anders te organiseren. Managers en medewerkers van de bij het onderzoek betrokken organisaties 
hebben hiervoor aanbevelingen aangereikt en ook in de theorie vinden we hiervoor aanknopingspun-
ten. De aanbevelingen dragen ertoe bij dat de randvoorwaarden om medewerkers in staat te stellen 
(mee) te innoveren: kunnen, willen en mogen, worden vervuld. Deze aanbevelingen liggen op het vlak 
van: 
• Informatie en communicatie. 
• De rol van het management: 

- leren, ondersteunen en faciliteren; 
- stijl van leidinggeven. 

• Bevorderen van professionaliteit en samenwerking in het team. 
• Kennisuitwisseling en -borging. 
• Eenduidigheid in beleid en betrokkenheid raad van bestuur. 
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7.  Aanbevelingen  
 
 
In dit hoofdstuk formuleren we aanbevelingen aan zorginstellingen hoe sociaal innovatief gedrag 
ingang te doen vinden. Op basis van de resultaten van de inventarisatie die een veranderende visie op 
zorg en de organisatie van de zorg laten zien, hebben we in hoofdstuk 5 de randvoorwaarden gefor-
muleerd die medewerkers en managers van belang vinden en die volgens de theorie (het model van 
Schmalenbach) van belang zijn om sociaal innovatief gedrag te bevorderen. De bespreking van deze 
randvoorwaarden met vertegenwoordigers van de bij de inventarisatie betrokken organisaties tijdens 
de expertmeeting sociale innovatie op 9 maart jl., leidde tot een aantal hanteerbare aanbevelingen om 
op een sociaal innovatieve manier veranderingsprocessen in te voeren. 
Tijdens de expertmeeting zijn ook aanbevelingen genoemd die niet direct op het vlak van sociale in-
novatie liggen, maar eerder te maken hebben met het aanpakken van organisatieverandering of rand-
voorwaarden in de omgeving die eveneens van invloed zijn op de kwaliteit van de zorg en de inzet 
van de medewerker, ondermeer de samenwerking met externe partijen en met name het onderwijs.  
In het tweede deel van dit hoofdstuk geven we weer wat zorgorganisaties van Transvorm verwachten 
om sociale innovatie op de agenda te zetten en instellingen daarbij te ondersteunen. 
 
 

7.1  Aanbevelingen aan zorginstellingen 
 
Informatie en communicatie  
 
• Om medewerkers in staat te stellen te innoveren dienen zij adequaat en tijdig te worden geïn-

formeerd over de op gang zijnde veranderingen en het hoe en waarom van deze veranderingen.  
 Weet hebben van veranderingen en het waarom ervan is nodig voor medewerkers om te kunnen innoveren.  
 Daarbij is het van belang dat het de raad van bestuur en het management de noodzaak van veranderingen onder-

bouwen. Daarnaast dienen zij - binnen de vastgestelde kaders- de regelruimte voor medewerkers te definiëren. 
Hierdoor weten medewerkers welke ruimte zij hebben om zaken uit te proberen en te experimenteren (mogen in-
noveren).  

• Het management moet zich bewust zijn van de consequenties van de veranderingen in de zorg-
visie voor het werk van de medewerkers en deze consequenties bespreekbaar maken. Op deze wij-
ze kan een dialoog ontstaan over de wijze waarop veranderingen kunnen worden aangepakt.  
Begrip hebben voor de consequenties van veranderingen voor het werk, zal medewerkers motiveren om mee te den-
ken en in overleg naar mogelijkheden te zoeken. Manager en medewerker kunnen op deze manier voor zichzelf 
het dilemma tussen kansen en bedreigingen van veranderingen afwegen. Dit is een voorwaarde om te willen innove-
ren. 
Medewerkers betrekken en (binnen de vastgestelde kaders) ruimte bieden om mee te denken is een voorwaarde om 
de zorgvisie tussen de oren te brengen. 

• Het management moet medewerkers in staat stellen mee te denken over het efficiënter organise-
ren van zorgprocessen. Communicatie topdown en van beneden naar boven dient te worden ge-
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faciliteerd. Door medewerkers in het proces te laten meedenken, kan draagvlak worden gecre-
eerd.  
Dialoog creëert de motivatie om naar oplossingen te zoeken. Men is dan bereid de balans op te maken tussen 
kansen en bedreigingen. Dit is een voorwaarde om te willen innoveren. 
Medewerkers en management moeten voortdurend in dialoog zijn met elkaar, cliënten en mantelzorgers. 

 
Rol management 
 
• Het management moet nieuw gedrag stimuleren en ondersteunen.  

Voorbeelden benutten en in beeld brengen. De consequenties van bepaalde keuzes laten zien en 
bespreekbaar maken. Resultaten laten zien en feedback geven, positief en negatief.  
Kennis is een voorwaarde voor acceptatie. Door herhaalde feedback kan terugval in ‘vertrouwd’ gedrag voorkomen 
worden. 

• Stijl van leidinggeven. 
Als management aanwezig zijn op de werkvloer; een klankbord bieden. 
Ondernemend leiderschap: open staan voor vernieuwing. 
Ondernemend gedrag bij medewerkers stimuleren door medewerkers verantwoordelijkheden te 
geven en experimenteerruimte te creëren: medewerkers worden gemotiveerd om te innoveren en krijgen het 
gevoel te mogen innoveren.  
Ondernemend gedrag toetsen door middel van de STAR-methode (Situatie, Taken, Activiteiten, Resultaten): in 
de Situatie waarin het gedrag zich voordoet, in relatie tot Taken van een medewerker, de Activiteiten die hij/zij 
daarbij uitvoert en de Resultaten, kan de leidinggevende het gedrag met de medewerkers evalueren. 

• Als ‘spelverlener te opereren’: ruimte creëren en tegelijk het overzicht houden. Hierdoor krijgen medewerkers expe-
rimenteerruimte en daarmee het gevoel te mogen innoveren. 

• Talenten van medewerkers zien en zoveel mogelijk benutten. 
 
 
Het bevorderen van professionaliteit en samenwerking in het team 
 
• Medewerkers dienen te worden aangesproken op hun rol en hun verantwoordelijkheid. 
• Betrokkenheid, collegialiteit en binding dient te worden gestimuleerd. Ook voor medewerkers 

met kleine contracten. 
• Taakvelden (aandachtsvelden) toewijzen en taken overdragen. 
• Medewerkers moeten worden gestimuleerd elkaar feedback te geven en aan te spreken op ge-

maakte keuzes en gedrag.  
• Er dient voldoende tijd en ruimte te zijn voor werkoverleg. 
• Invoeren van interactieve vormen van leren: interne audits, teams die elkaar coachen, meester-

gezelconstructie. 
• De medewerker dient veranderingsminded te zijn: veranderingsbereidheid, het meegaan met 

ontwikkelingen dient te worden gestimuleerd. 
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• In relatie tot de toepassing van technologische ontwikkelingen in de zorg dienen medewerkers te 
worden geschoold en voorbereid op het toepassen van technologische mogelijkheden: omgaan 
met de computer, PDA, intranet, elektronisch cliëntendossier. Nieuwe kennis en vaardigheden als 
voorwaarden om mee te kunnen met de vereiste ontwikkelingen. 

 
 
Kennisuitwisseling en -borging  
 
• Medewerkersprofielen opstellen; medewerkers uitdagen om hun deskundigheidsterrein uit te 

bouwen; talentontplooiing faciliteren en stimuleren. 
• Kennisuitwisseling tussen afdelingen en teams stimuleren, bijvoorbeeld door medewerkers tijde-

lijk op een andere afdeling te laten werken of door medewerkers uit te wisselen. 
• Kwaliteit van de zorg verbeteren. Wat werkt het best? 
• Intervisie mogelijk maken. 
• Producten uitwisselen.  
• Kennisuitwisseling tussen zorgorganisaties stimuleren. 
 
 
Eenduidigheid in beleid en betrokkenheid raad van bestuur/management
 
• Organisatievernieuwing dient een zaak te zijn van de hele organisatie. Alle afdelingen in een 

zorgorganisatie dienen erbij betrokken te worden en vanuit eenzelfde zorgvisie de cliënt te be-
naderen. ‘Cliënt centraal’ heeft niet alleen consequenties voor het dienstrooster van verpleeg-
kundigen en verzorgenden, maar ook voor therapeuten, schoonmakers en hun leidinggevenden.  

• Als raad van bestuur in gesprek blijven met de medewerkers. 
 
 
Ketensamenwerking   
 
Samenwerking met andere organisaties in de keten draagt bij aan zorgvernieuwing en geeft medewer-
kers de kennis en de mogelijkheid om vanuit een bredere visie invulling te geven aan het zorgproces.  
 
 
Samenwerking met het onderwijs 
 
Een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van zorgvernieuwing - en daarbij niet gerelateerd aan 
sociale innovatie- is voor zorgorganisaties de samenwerking met het onderwijs.  
Betere aansluiting tussen scholing en praktijk komt de kwaliteit van de zorg ten goede. Het onderwijs dient bij te dra-
gen aan het ontwikkelen van een zorgvisie bij de leerlingen. Ook het onderwijs dient mee te gaan in de zorgvernieuwing. 
Zorgorganisaties willen een eigen kleur geven aan de opleidingen, ondermeer door overleg op bestuurlijk niveau of door 
het organiseren van docentstages, zodat onderwijs en praktijk elkaar beter weten te vinden.  
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7.2  Aanbevelingen aan Transvorm 
 
Agendasetting 
 
• Bewerkstellig dat zorgorganisaties het belang inzien van sociale innovatie voor de personeels-

voorziening: door een aantrekkelijke werkgever te zijn en het werk efficiënt (vanuit cliëntperspec-
tief) te organiseren.  

Met goed personeel is de cliënt goed gediend. Een goede werkgever trekt goed personeel aan. Bewustwording bij zorgin-
stellingen is van groot belang gezien het nut en de noodzaak van sociale innovatie. Bedenk hierbij dat nog niet alle zorg-
organisaties zo ver zijn. Aandacht voor dit onderwerp moet aanzetten tot nadenken over dit onderwerp. Start de discus-
sie om partijen hierin mee te krijgen.  
 
• Geef in samenwerking met partijen in de regio (onderwijs, provincie Noord-Brabant) verder in-

vulling aan sociale innovatie in de zorg.  
Samenwerking met het onderwijs wordt door zorgorganisaties van groot belang geacht. Voldoende medewerkers en goed 
geschoolde medewerkers zijn immers noodzakelijk om de kwaliteit van de zorg in de nabije toekomst te realiseren. 
Transvorm kan een rol spelen bij de samenwerking tussen onderwijs en zorginstellingen. In de eerste plaats om het ima-
go van de zorg bij jongeren te verbeteren, maar ook om de opleiding van leerlingen (nieuwe medewerkers) beter te laten 
aansluiten op de ontwikkelingen in de zorg. Hiertoe is een voortdurende dialoog tussen zorginstellingen en onderwijs 
noodzakelijk. Transvorm kan - aanvullend op wat organisaties hierin zelf ondernemen - een rol spelen bij het verbeteren 
van de dialoog tussen zorgorganisaties en -opleidingen gericht op zorgvernieuwing en het ontwikkelen van een visie op de 
zorg bij de leerlingen.  
 
• Maak initiatieven van zorgorganisaties op het gebied van sociale innovatie bekend bij partijen op 

de regionale arbeidsmarkt.  
 
 
Kennisdeling 
 
• Verspreiden van schriftelijke/digitale informatie. 
• Best practices verzamelen en verspreiden.   
• Organiseren van kenniskringen. 
• Het organiseren van excursies/meeloopdagen. 
 
Faciliteer uitwisseling van kennis en ervaringen. Je kunt altijd van elkaar leren. Het is goed om te zien hoe in een ande-
re organisatie gewerkt wordt en het is van belang om niet steeds het wiel uit te moeten vinden. Uitwisseling is en blijft 
echter een investering die zich hopelijk op langere termijn terugbetaalt.  
Het organiseren van kenniskringen is waarschijnlijk voor meer medewerkers haalbaar. Het zou goed zijn hier verschil-
lende disciplines bij te betrekken. 
Best practices kunnen meerwaarde hebben. Het risico is echter dat deze onvoldoende aansluiten bij de visie of werkwijze 
van de andere organisaties.  
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Advies en deskundigheidsbevordering  
 
• Aanbieden van adviestrajecten op het gebied van sociale innovatie en ‘slimmer werken’. 
• Aanbieden van workshops voor managers en teamleiders, gericht op het bewerkstelligen van an-

der gedrag bij medewerkers. 
• Aanbieden van een Masterclass Sociale Innovatie voor HRM-managers en hoger management 

gericht op deskundigheidsbevordering, uitwisselen van best practices en tools voor sociale inno-
vatie. 

Advies en deskundigheidsbevordering kunnen van belang zijn om niet steeds het wiel uit te moeten vinden. Adviestrajec-
ten en workshops moeten wel passen binnen de ontwikkeling van de organisatie en daar integraal onderdeel van zijn. Er 
is behoefte aan toegespitste trajecten: eerst kijken hoever de organisatie staat, alvorens aan de slag te gaan.  
Transvorm kan een rol spelen bij het bekend maken van het aanbod van brancheorganisaties op dit gebied en eventueel 
verbindingen leggen op basis van behoeften bij zorgorganisaties. 
 
Stimuleren van samenwerking 
• Het organiseren van gezamenlijke subsidietrajecten waarin een aantal zorgorganisaties gelijktijdig 

organisatievernieuwingen doorvoeren en daarbij van elkaar leren. 
Vanuit kostenbewustzijn is samenwerking positief. Het is altijd gunstig om van elkaar te leren en samen te werken. 
Samenwerking is echter afhankelijk van de voorwaarden. Bij het indienen van een gezamenlijk traject dient papieren 
ballast en tijdsinvestering voorkomen te worden. 
 
Stimuleren van visieontwikkeling over het invulling geven aan de arbeidsbehoefte. 
• Bevorderen van professionalisering.  
• Visieontwikkeling op flexibilisering, ZZP en mantelzorg.  
Maak van het bevorderen van professionalisering een beleidsprioriteit.  
Het zou goed zijn de visie op zorg nog beter af te stemmen op ZZP: medewerkers moeten zich goed voelen bij hun werk-
zaamheden. Verder is het ook van belang de mantelzorg meer te betrekken binnen wonen, welzijn en zorg.  
Stimuleer visieontwikkeling en uitwisseling rond arbeidsvoorziening: over het algemeen hebben zorgorganisaties dezelfde 
wervingsproblemen.  
 
Verbinding leggen met landelijke initiatieven op het gebied van sociale innovatie, onder meer van ActiZ en 
het Zorginnovatieplatform. 
• Geef bekendheid aan landelijke initiatieven en stimuleer samenwerking. Dit is met name van belang voor de finan-

ciering en om van elkaar te leren. Voorwaarde bij gezamenlijke trajecten is dat de uitvoering dicht bij huis blijft.  
• Bepleit samen met sociale partners en brancheorganisaties in de sector een innovatiebudget bij het ministerie van 

VWS. De financieringssystematiek en de ZZP laten geen ruimte voor overleg en intervisie, deze zijn wel nodig om 
innovatie door te voeren.   
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 Bijlage 1 
 

  
 Sociale innovatie bij de Van Neynselgroep ’s-Hertogenbosch 

 
De Van Neynselgroep richt zich vanuit een tweetal verpleeghuizen, drie woonzorgcentra, een verzor-
gingshuis en zorgappartementen op zorg en dienstverlening aan ouderen in 's-Hertogenbosch en 
directe omgeving. Er werken circa 900 medewerkers en 350 vrijwilligers. 
De visie van de Van Neynselgroep is ‘zijn wie je bent’. Dit geldt zowel voor de medewerkers als voor 
de cliënt. 
 
De Van Neynselgroep neemt in het kader van het programma ‘Transitie programma langdurige zorg 
(TPLZ)’ van VWS, samen met zorginstellingen in Groningen, Nijmegen en Hilversum, deel aan het 
project ‘Van harnas tot zomerjurk’. Dit project (waarvan de Van Neynselgroep initiatiefnemer is) 
loopt sinds mei 2009 en zal eind 2010 worden afgerond. 
 
In het project staat de relatie tussen cliënt en medewerker centraal. Gestreefd wordt naar een kwalita-
tief goede zorgrelatie, waarbij de ZZP weliswaar uitgangspunt is, maar verantwoordelijkheid en vol-
doening in de zorgrelatie richtinggevend zijn. Daarbij wordt gedacht in termen van ‘mogelijkheden’ in 
plaats van ‘beperkingen’. Niet de functies en taken vormen het uitgangspunt voor de zorgrelatie, maar 
het aanwezige personeel met zijn mogelijkheden, talenten en de bronnen waarover de cliënt (nog) 
beschikt. Deze bronnen betreffen zowel de cliënt zelf als zijn omgeving: familie en kennissenkring die 
eveneens bij het zorgproces betrokken worden wanneer dat maar enigszins mogelijk is.  
 
Het betreft een kleinschalig experiment op een verpleeghuisafdeling met 30 cliënten, waar cliënten en 
medewerkers is onderlinge dialoog inhoud geven aan het zorgproces. 
De werkwijze kenmerkt zich door: 
• het multidisciplinair organiseren rondom de cliënt; 
• regelruimte voor de medewerker; 
• de waarderende dialoog tussen cliënt en medewerker. 
 
Een belangrijke doelstelling van het project is na te gaan hoe medewerkers beter kunnen toekomen 
aan datgene waarvoor zij in de verzorging zijn komen werken. Gebleken is namelijk dat medewerkers 
niet doen wat ze eigenlijk zouden willen doen en zichzelf beperken of beperkt voelen door allerlei 
procedures en belemmeringen in de organisatie. Daarbij is de gedachte dat er niet zozeer behoefte is 
aan extra personeel, danwel aan meer individuele aandacht voor de cliënt. Ook is het de bedoeling dat 
medewerkers meer besef krijgen van hun rol ten aanzien van de cliënt. 
 
Begeleiding  
Er is begeleiding en er zijn coaches on the job bij het experiment betrokken. Medewerkers krijgen de 
kans om aan zichzelf te werken: van het 8 uursdienstverband gaat een gedeelte naar ontwikkeling en 
coaching (individueel en groepsgewijs). 
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Er is begeleiding op alle niveaus: niveau van cliënt, medewerker en manager.  
 
Meting en implementatie 
TNO meet de resultaten: cliënttevredenheid, medewerkerstevredenheid en ziekteverzuim. Er heeft 
een nulmeting plaatsgevonden, er vindt een meting plaats na een bepaalde tijd en aan het eind. Een 
expertgroep, waarbij ook het onderwijs betrokken is, volgt het project. 
Op landelijk niveau zullen de resultaten bekend worden gemaakt ten aanzien van de doelstellingen op 
niveau van de cliënt, de medewerker, het management en de organisatie. Ook zal duidelijk worden 
gemaakt wat er aan het onderwijs kan veranderen om op basis van deze visie te kunnen werken.  
De eerste metingen laten alvast een daling van het ziekteverzuim zien en bij wervingscampagnes blij-
ken zich meer sollicitanten te melden. 
 
Na afloop van het experiment op één afdeling, zal de werkwijze naar andere afdelingen worden uitge-
breid. Nu al is duidelijk dat er andere managementvaardigheden nodig zijn: onder andere meer ruimte 
voor diversiteit. Ook zullen er gevolgen zijn voor het personeelsbeleid en de ontwikkelmogelijkheden 
van medewerkers. 
Ten aanzien van medewerkers wordt vooral aandacht besteed aan een verandering van houding (ont-
vankelijkheid) om op deze wijze te gaan werken. Medewerkers moeten bereid zijn aan zichzelf te wer-
ken.  
 
De in deze pilot beoogde werkwijze, impliceert ook een nieuwe zienswijze op de toekomstige pro-
blematiek van de personeelsvoorziening. In de eerste plaats wil de Van Neynselgroep, door op deze 
manier te werken, een aantrekkelijke werkgever zijn.  
Voor de verdere toekomst wordt ervan uitgegaan dat niet alle zorg zondermeer door professionals 
kan en zal worden verleend. Er zal ook een beroep moeten worden gedaan op ‘bronnen’ in de omge-
ving van de cliënt, bijvoorbeeld professionals of ervaringsdeskundigen ( EVC) uit de kennissenkring 
en de nabije omgeving van de cliënt. Vrijwilligers zullen niet alleen ingeschakeld worden voor ‘bijko-
mende klussen’, maar ook voor werk dat essentieel met de zorg te maken heeft. Er kan zo op een 
andere wijze aangekeken worden tegen de arbeidsmarkt en de verhoudingen op de arbeidsmarkt 
(CAO afspraken, enz.). 
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 Bijlage 2 
 
 Overzicht van de geïnterviewde personen 

 
Groenhuysen - Dhr. H. Brons Voorzitter raad van bestuur 
 - Mw. G. van Helden Stafhoofd HRM 
 - Mw. K. Ernst Manager 
 - Mw. M. de Jong  Manager 
 - Mw. C. Broere Zorgassistente 
 - Mw. A. van Kan Zorgassistente 
 
Savant Zorg 

 
- Mw. A. Boekelman- 
  Wilhelm 

 
Raad van Bestuur 

 - Mw. C. Eichhorn Personeelsadviseur 
 - Mw. N. Sabir 

- Mw. M. Jansen 
- Mw. M. Snelders 

Regiodirecteur 
Teammanager 
Zorgcoördinator 

 
 

  

Stichting Elisabeth - Dhr. P.H. Smittenaar Algemeen directeur 
 - Dhr. J.A.C. Christiaens Human Resource manager 
 - Mw. I. Dost Unitleider afdeling revalidatie 
 - Mw. M. Raes Contactverzorgdende 
 
 
tanteLouise-Vivensis 

 
 
- Mw. M. Wong-Lun-Hing 

 
 
Divisiemanager Intramurale zorg 

 - Dhr. J. Brouwers Manager P&O / HR Support 
 - Dhr. R. Tits Locatiemanager  
 - Mw. J. Muller Locatiemanager 
 
ZuidZorg 

 
- Dhr. H. van der Reijden 

 
Raad van Bestuur 

 - Mw. H. Sies Manager P&O 
 - Mw. drs. F.M. Stoop Manager Verpleging & Verzor-

ging 
 - Mw. W.M.C.A. Ernest Verpleegkundige in de wijk  
 
Van Neynselgroep 

 
- Mw. drs. G. Davits 

 
Raad van Bestuur 

 

 


