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Inleiding
Er is ruim een jaar hard gewerkt aan een door SIA-RAAK gesubsidieerd project rond belevingsgericht werken in de zorg. Dit project beoogt het professioneel handelen te versterken door allerlei vormen van kennisontwikkeling en kenniscirculatie
Dit rapport bevat een terugblik op de diverse activiteiten die de gedurende de looptijd
(maart 07- maart 08) ontwikkeld zijn.
Na een korte beschrijving van het project formuleren we bij wijze van samenvatting een
eindoordeel aan de hand van de door SIA-RAAK opgestelde criteria.
In de daarop volgende pagina’s doen we verslag van de verschillende onderdelen en proberen we antwoord te geven op de vraag of het programma effectief is geweest. Per onderdeel geven we een beschrijving van doelen, betrokken partijen, activiteiten, resultaten
en procesverloop. Ook gebruiken we de evaluatielijsten die door de deelnemers van het
betreffende onderdeel zijn ingevuld.
De evaluatie is toegespitst op effecten op het niveau van de professionals. De looptijd is te
kort om vervolgens ook effecten van deze kennis op de kwaliteitsbeleving van zorg in
kaart te brengen.
Beschrijving project
Sinds enkele jaren is belevingsgericht werken een belangrijk concept bij het ontwikkelen
van nieuwe visies omtrent zorgverlening. Ook bij de aandachtsgebieden wonen en welzijn wordt de beleving van de cliënt als steeds meer als uitgangspunt genomen voor het
professioneel handelen.
Het project “Door denken naar doen” van het Talma Lectoraat van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden had betrekking op deze ontwikkeling (BGW – belevingsgericht werken). De Stichting Innovatie Alliantie (SIA) stelde hiervoor subsidie beschikbaar in het
kader van de regeling Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie (RAAK).
Diverse organisaties hebben aan dit project meegewerkt, zowel in een adviserende als in
een uitvoerende rol. In de eerste plaats de vier deelnemende zorgorganisaties waar het
project is uitgevoerd: De Waadwente in Dokkum en Talma Hûs in Veenwouden (beide
onderdeel van Talma Sionsberg), Talma Haven in Urk en Stichting Palet locatie Nij Statelân in Menaldum. Vanuit een begeleidingsgroep heeft het project ondersteuning ontvangen vanuit diverse invalshoeken: van het perspectief van de zorgvragerbelangen tot organisatieadvies tot ICT.
In de eerste fase van het project stond de betekenis van belevingsgericht werken centraal. We wilden een beeld krijgen van de praktijk: welke ideeën heeft men over belevingsgericht werken, wat is de huidige status en welke ervaringen heeft men in positieve
en negatieve zin? Hoe heeft de implementatie plaats gevonden? Gegevensverzameling
heeft plaatsgevonden o.a. door interviews, observaties en literatuuronderzoek. In een
schriftelijke tussenrapportage hebben we de impressies vanuit deze oriëntatie vastgelegd.
Deze fase had een verkennend karakter met name als voorbereiding voor de onderdelen
in de tweede fase.
In fase 2 richtte het project zich op ondersteuning en versterking van de professionals bij
het belevingsgericht werken. Binnen deelprojecten werden hiertoe activiteiten en instrumenten ontwikkeld aansluitend bij de wens en specifieke situatie van de deelnemende
praktijkinstellingen.
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Dit betreft de volgende onderdelen:
• Leren in Beeld
• Workshop ethiek van alledaags handelen
• Community of Practice ‘COPzorg
• Community of Practice voor Management
• Het organiseren van belevingsgericht werken
• Intervisie
• Implementatie zorgleefplan in digitale vorm
• Website ‘doordenkennaardoen.nl’
Eindoordeel
Dit eindoordeel is beschreven aan de hand van de door SIA-RAAK opgestelde criteria.
Vraagsturing
Wij onderschrijven het belang van vraaggestuurd werken in kenniscirculatieprojecten: de
vraag naar kennis moet sturend zijn in de interactie. Zonder behoefte aan kennis is het
leervermogen gering. Dat betekent echter niet dat we uitsluitend koersen op gearticuleerde vragen. Wij zien het als onze taak om impliciete vragen op te sporen en daar een passend aanbod op te leveren. Soms moeten professionals de kans krijgen om een vraag te
ontwikkelen en zich toe te eigenen. Dat geldt zeker ook ten aanzien van inzet ICT in de
zorg. Medewerkers hebben vaak geen idee van de mogelijkheden.
Over het algemeen zijn de professionals het erover eens dat een belevingsgerichte aanpak
leidt tot betere zorg, passend bij de wensen van de zorgvrager. De bedoeling van een belevingsgerichte aanpak was voor alle deelnemers duidelijk, hoewel verschillend van invulling zo bleek tijdens de Delphi’s. Het programma sloot aan bij de ervaren dilemma’s en
vragen die onder het personeel leven. Het gaat dan met name om de grenzen van belevingsgerichte aanpak. Door het gehele project te starten met Delphi’s was het mogelijk
om de vraag van de professionals leidend te laten zijn voor de vormgeving van de rest
van het project, inclusief de te ontwikkelen instrumenten. Deelnemende organisaties geven aan dat gedurende het project het thema belevingsgericht werken sterk leeft.
Een uitzondering hierop is de ontwikkeling van de multi-touch tafel – die voortkwam uit
het onderdeel “Community of practice”. Dit product was onvoorzien, en is ontstaan in de
interactie tussen studenten en MKB op bezoek bij de zorginstellingen.
Netwerkvorming
De samenstelling was vanaf het begin adequaat: de hogeschool werkt samen met een
aantal instellingen en met MKB. In de begeleidingscommissie zijn overige belanghebbende
organisaties vertegenwoordigd. Gedurende het project heeft het netwerk zich uitgebreid.
Vanuit de zorginstellingen, die contact hebben gekregen met collega-instellingen ten behoeve van kennisuitwisseling, en door meer kleine bedrijven te betrekken bij onderdelen
en specifieke producten (software applicaties, videoregistratie). De volgende map geeft
een indruk van de veelzijdigheid van het netwerk.
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Het model toont dat het netwerk niet alleen regionaal intensief is, maar ook intersectoraal
is georiënteerd. Gedurende het project is er duidelijk sprake geweest van co-creatie van
kennis over de grenzen van organisaties en disciplines. Elke partij bracht zijn kennis in,
maar haalde ook weer kennis bij andere partners.
Het netwerk is in zekere zin duurzaam door de setting waarin zij is ontstaan – een lectoraat aan een hogeschool. Komende jaren zal dit netwerken drager blijven van innovatieprojecten.
Kenniscirculatie
In dit project is kenniscirculatie een meerledig concept.
1. Het gaat allereerst om een articulatie van informele kennis (tacit knowledge) die
meestal ligt opgeslagen in handelingen en opvattingen. Deze articulatie vond plaats in de
Delphi’s (er zijn in totaal zeven Delphi’s georganiseerd) waarin professionals met elkaar
praten over ervaring en inzicht in belevingsgerichte aanpak. Deze bijeenkomst zijn als erg
nuttig en plezierig ervaren. Uit de enquêtes na de Delphi’s blijkt dat vrijwel iedereen behoefte heeft aan verdere uitwisseling en de bijeenkomsten als leerzaam heeft ervaren.
Deelnemers waren soms verrast door de inzichten van anderen.
Een tweede instrument voor articulatie van kennis, en reflectie op eigen waarden, is de
workshop ethiek van alledaags handelen’. Deze workshop is in verschillende instellingen
uitgevoerd. Vrijwel alle deelnemers erkennen het belang van dit soort reflectieinstrumenten. Een van de instellingen heeft daar uitvoering aan gegeven door het ontwikkelen en invoeren van ‘pauze gesprekken’.
2. Een tweede niveau is de uitwisseling van bestaande formele kennis. De Community of Practice heeft daaraan ondersteuning gegeven – naast de bovenstaande instrumenten die ook gebruikt zijn voor de meer informele kennis. Kennis van landelijke experts is
als kader gebruikt om de verscheidenheid in belevingsgericht werken in beeld te brengen.
Dit nodigt de deelnemers uit na te denken over de eigen positie en visie. Vrijwel alle deelnemers uit de zorg, professionals, facilitair medewerkers en managers geven aan behoefte
te hebben aan uitwisselingsmomenten. Enkelen organiseren zelf uitwisselingscontacten als
vervolg op deelname aan het project.
3. Het derde niveau is het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe kennis. Nieuwe kennis
is met name ontstaan rond de toepassingen van ICT in de zorg. (zie hieronder)
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Gedurende het jaar is een keur aan disseminatieactiviteiten ontplooid, in tekst (nieuwsbrieven, rapportages), internet (website en CoP), beeld (videoverslagen) en door expertmeetings en een slotbijeenkomst. Dit heeft er mede toe geleid dat niet alleen door ons
opgedane kennis, maar ook die van landelijke experts en good-practices in de regio goed
is ontsloten voor de deelnemers.
Daarnaast is er een bijdrage geleverd aan 3 landelijke symposia, te weten:
Datum
14-3

6/7-3

24-4

congres
LOOV (landelijk overleg
opleidingen verpleegkunde:
HBO-Verpleegkunde
maakt kennis
LEVV en 12 andere instellingen: Kennis Beter
Delen

Inhoud van onze workshop
Spanning tussen resultaat gericht werken
aan projecten en ontwikkelingsgericht karakter van onderwijs (studenten leren van
fouten maken)

Site met programma/
http://www.hu.nl/LosseSites/Co
ngres+HBO-V/

Implementatietheorieën en de focus op de
professional

http://www.kennisbeterdelen.nl/
index.php?id=1

Jaarcongres HBO-Raad:
De kunst van kwaliteit

De projectcontext en het projectmatig werken levert spanningsvelden op en doet een
beroep op heel andere vaardigheden van
docent/onderzoeker en hogeschool en
werkveld anderzijds. Hoe kunnen wij ondanks dit spanningsveld zorgen voor een
gunstige leeromgeving waarbinnen beide
partijen ( onderwijs en beroepspraktijk)
hun resultaat kunnen behalen?

http://www.lessenaar.info/snipp
ets/Jaarcongres_HBOraad_in_2008_op_24_april.html

.

Tenslotte zijn er 3 artikelen in voorbereiding: over ethische reflectie op de werkvloer in
tijden van verandering, over de rol van de docent tov spanningsvelden bij verschillende
projectpartijen en over de nieuwe wijze van kennisontwikkeling / kenniscreatie.
Verhoging kennisniveau
Er is veel geleerd gedurende het project. De docenten van de hogeschool zijn door de intensieve samenwerking met de zorginstellingen en MKB goed op de hoogte van actuele
ontwikkelingen in de praktijk. Ook hebben zij meer kennis gekregen van projectmatig
werken en interdisciplinair samenwerken. De enquêtes laten zijn dat er ook bij de participanten van de onderdelen sprake is van kennisontwikkeling (zie hieronder).
Ondanks, of misschien wel door, deze positieve signalen kunnen we het effect overschatten. De deelnemers hebben veel geleerd, maar in het complexe veld van verandering in
de zorg, de grote problemen waar de sector zich voor gesteld ziet, is het een kleine zet.
Bijvoorbeeld ICT: de digitale kloof is bijzonder groot in de zorg, in het bijzonder in de
langdurende zorg, en tegen deze achtergrond is het al een stap voorwaarts wanneer professionals kennismaken met digitale mogelijkheden en ervaren dat dit kan bijdrage aan de
kwaliteit van het werk c.q. de zorg. Daarmee is slechts een klein, maar wezenlijk, stapje
voorwaarts gedaan.
Deelnemers afkomstig uit het MKB hebben aangegeven veel geleerd te hebben van de
specifieke vraagstukken van de zorgsector.
Duurzame doorwerking
Zoals hiervoor al aangegeven is er ongetwijfeld meer kennis ontstaan binnen de EGinstellingen en het MKB. Er is een verhoogd bewustzijn van noodzaak van een belevingsgerichte aanpak. Deelnemers zijn gedurende het proces meer overtuigd geraakt van de
meerwaarde van een interdisciplinaire aanpak en samenwerking over de grenzen van de
scoren. Dat is een inzicht dat naar verwachting duurzaam is.
Ook ten aanzien van het nut en plezier van IT in de zorg verwachten wij een duurzaam
effect. De deelnemende professionals staan meer open voor digitale toepassingen als gevolg van het project. De kennismaking met deze instrumenten wekt bij hen de wens tot
een vervolg, zo blijkt uit de evaluatie.
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De mate waarin uitwisselings-instrumenten worden gebruikt is twijfelachtig. Hoewel iedereen aangeeft het van belang te vinden, is het goed mogelijk dat na verloop van tijd dit
soort inzichten op de achtergrond raakt omdat andere prioriteiten aandacht vragen. Dat
neemt niet weg dat het inzicht in de kwaliteitsverbetering als gevolg van kenniscirculatie
duurzaam behouden blijft. Alleen zal dit niet altijd leiden tot een praktische uitvoering.
Enkele organisaties hebben zelf initiatieven ondernomen om te komen tot kenniscirculatie,
maar het valt te bezien hoe duurzaam deze initiatieven zijn. In de druk van de veranderingen in de zorg blijft dit een kwetsbaar element.
Borging in het onderwijs
Het project heeft een aantal concrete kennisdragers opgeleverd die in het onderwijs bij
het instituut Zorg en Welzijn zullen worden geïntegreerd. Voorbeelden daarvan zijn: video-opnamen van een 3 tal interviews met landelijk bekende personen over hun visie op
BGW en stuk tekst hierbij, een stappenplan voor de bespreking van morele dilemma’s, de
website “Door denken naar doen”, interviewtraining, methode om beeldmateriaal te analyseren, videoregistraties van expertmeeting en slotconferentie. Verwijzing naar dit materiaal geschiedt via de Elektronische Leeromgeving (ELO) bij toepasselijke onderwijseenheden. De multi-touch tafel wordt bij de introductie van de HBO-V ingezet om toekomstige studenten op een speelse manier in gesprek te brengen over basisideeën rond
zorg, verhouding tussen professionals en cliënt etc.
De workshops Ethiek zijn structureel als leerlijn ingebed in de Post HBO voor Praktijkondersteuners, in eerste instantie onder begeleiding met de bedoeling dat de methodiek
overgedragen wordt en studenten het na 6 keer onbegeleid kunnen.
In deze workshops wordt een veilig sociaal klimaat gerealiseerd waarin professionals hun
dilemma’s kunnen verwoorden.
Daarnaast krijgen zij instructie over verschillende ethische systemen die dominant zijn in
de westerse cultuur. Dit draagt bij aan: 1. het verwoorden van de keuzes, 2. het denken
in termen van alternatieven. In de nabije toekomst zal deze integratie ook in het onderwijs van de HBO-V plaatsvinden.
Daarnaast is er door het deelnemen van zowel docenten als studenten aan het project
sprake van consolidatie van ontwikkelde kennis. Docenten zullen de kennis meenemen in
het onderwijs, studenten in de toekomstige beroepsuitoefening. Studenten hebben daarnaast voor het ROC afdeling verpleging en verzorging- niveau 2 en 3 workshops over
Belevingsgericht werken gegeven. Dit heeft geleid tot een structurele samenwerking tussen ROC en NHL, waarbij de mogelijkheid is ontstaan om volgens deze constructie vaker
HBO-V’ers in te zetten.
Evaluatie
Er is op veel verschillende wijzen geëvalueerd, namelijk met de deelnemers bij verschillende activiteiten in ieder geval mondeling en bij een aantal gelegenheden ook schriftelijk, uitgebreide evaluatie met participerende studenten en bovendien heeft een afsluitend gesprek plaatsgevonden met de contactpersoon en intern projectleider van alle
deelnemende instellingen. Alle betrokkenen zijn positief over het project. Dit geldt ook
voor anderen in bredere kring bv deelnemers aan de expertmeeting of slotconferentie.
Deelnemers van workshops van de 3 landelijke conferenties gaven vooral aan onder de
indruk te zijn van de wijze waarop binnen de complexiteit van het geheel geopereerd is
en de nieuwe wijze van kenniscreatie die echt samen met de professionals van de praktijkinstellingen plaatsgevonden heeft.
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De enquêtes die bij een 3 –tal onderdelen ingevuld zijn onderstrepen bovenstaande. Er
worden daarbij de volgende rapportcijfers gegeven:
de website “Door denken naar Doen”
de nieuwsbrief “Door denken naar Doen”
het project “Door denken naar Doen”
Onderdeel Leren in Beeld
Onderdeel COP Management
Onderdeel slotconferentie

7.7
7.3
7.6
7.3
7.6
7.8

De enquêtevragen zijn in een aantal subcategorieën verdeeld. Uit onderstaande tabel is
af te lezen dat de geëvalueerde activiteiten van het project het hoogst scoren op kenniscirculatie, de aantrekkelijkheid van de vormen en de duurzaamheid. Dit laatste is op zich
verrassend, aangezien het bij alledrie de activiteiten om een éénmalige activiteit ging. Bij
het onderdeel “leren in beeld” scoort ook de kennisontwikkeling (een onderdeel daarvan
is nieuwe kennis) hoog, omdat het voor veel professionals een eerste (en enthousiasmerende) kennismaking met de digitale mogelijkheden in de zorg was.
Kennisontwikkeling
Leren in beeld
Discussieavond
management
Slotconferentie
totaal

Aantrekkelijkheid

Kenniscirculatie

1,8
2,2

Effect op
eigen handelen
2,2
2,1

1,7
1,6

1,6
1,8

Duurzaamheid
1,9
1,9

2,0
2,0

2,0
2,1

1,8
1,8

1,9
1,8

2,0
1,9

Tabel 1 Beoordeling effect van een 3 –tal activiteiten op kennisontwikkeling, effect op
eigen handelen, aantrekkelijkheid, kenniscirculatie en duurzaamheid activiteiten op een
schaal van 1 t/4 waarbij 1 is uiterst positief en 4 is uiterst negatief.
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Resultaten evaluatielijst project “Door denken naar Doen”.
Bevindingen vragenlijst, ingevuld door 31 personen, deelnemers aan:
1. slotconferentie “Professional in de hoofdrol
2. Mijn werkzaamheden vallen onder:
1. zorg (10 prs)

2. facilitair ()

3. management (13 prs)

4. anders, namelijk (8 prs)

3. Mijn opleidingsniveau is:
1. VMBO (0)
Stellingen:
1.

2. MBO (13 prs)

Volledig mee eens

3. HBO/WO (18prs)

2.mee eens

3.Mee oneens

4. anders (0)
4. Volledig mee oneens

Deel 1

1

2

3

4

Gem
tot

26
33
31
0

65
57
55
42

6
7
10
58

3
3
3
0

1.9
1.8
1.9
2.6
2.0

11
24
33

59
52
52

26
21
11

4
3
4

2.2
2.0
1.9
2.0

40
26
48

50
39
39

7
32
6

3
3
6

1.7
2.1
1.7
1.8

43
16
21
31

39
84
57
55

11
0
18
10

7
0
4
3

1.8
1.8
2.0
1.9
1.9

32
4
43
30

50
32
57
60

11
52
0
10

7
12
0
0

1.9
2.7
1.6
1.8
2.0

Deze activiteit:

kennisontwikkeling
heeft voor mij bepaalde ideeën over BGW verduidelijkt
bevat voor mij voldoende nieuwe kennis
werkt inspirerend voor mijn dagelijks werk
heeft mijn kijk op BGW veranderd
Som items kennisontwikkeling

effect op eigen handelen
maakt mijn eigen werkwijze voor mezelf duidelijker
doet mij bewuster handelen in de praktijk
kan ik gebruiken in de praktijk
Som items effect op eigen handelen

aantrekkelijkheid
spreekt mij aan wat betreft inhoud
is goed wat betreft de diepgang
Is een leuke manier om met dit onderwerp bezig te zijn
Som items aantrekkelijkheid

kenniscirculatie
is leerzaam vanwege de uitwisseling met collega’s
maakt me nieuwsgierig naar de praktijksituatie bij andere mensen
geeft mij de kans mijn kennis te delen
is positief vanwege het contact met mensen uit andere organisaties
Som items kenniscirculatie

duurzaamheid
stimuleert me om in het vervolg nog eens bij zaken rond BGW stil te staan
zorgt voor blijvend contact met mensen die ik van te voren niet (goed) kende
ervaar ik als een eenmalige gebeurtenis zonder verder effect op mijn handelen
zou eigenlijk een vervolg moeten hebben
Som items duurzaamheid
Mijn rapportcijfer voor deze activiteit is: gem. 7,8
Deel 2
Betreft hele project:

aantal activiteiten die binnen het project ontwikkeld zijn (bovenaan)
de website “Door denken naar Doen”
de nieuwsbrief “Door denken naar Doen”
het project “Door denken naar Doen”

Bekend
met:
Ja/nee
10/11
9/14
9/14
17/6

Rapportcijfer:
gem.
1-10
7.4
7.7
7.0
7.6
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‘Leren in Beeld’

Startpagina van de applicatie vormt de woonkamer. Centraal punt is
de boekenkast met daarin een plank voor de digitale levensboeken
en de plank met themaboeken.

Toelichting
Uit de oriëntatie binnen de deelnemende zorgorganisaties blijkt onder de professional een
grote behoefte te bestaan samen met collega's het eigen en elkaars professionele handelen te bespreken. Naar aanleiding hiervan ontstond de vraag: Kunnen
we voor professionals een aantrekkelijk instrument ontwikkelen dat uitnodigt na te denken
en te praten over belevingsgericht werken?. Hoe wordt het toegepast in de eigen werkomgeving, hoe zou het toegepast kunnen worden, wat betekent dat voor de organisatie, maar meer nog wat betekent het voor het eigen handelen?. En wat kunnen we
daarbij leren van elkaar zowel binnen de organisatie als van andere organisaties?.
Rekening houdend met de voortschrijdende digitalisering, ook binnen de ouderenzorg, is
er gekozen voor het ontwikkelen van een digitaal instrument.

‘Leren in Beeld’ staat voor het deelproject dat zich heeft bezig gehouden met het ontwikkelen van webapplicaties speciaal bedoeld voor de professional in de ouderenzorg. Daarnaast heeft er een oriëntatie plaatsgevonden op passende en innovatieve hardware.
http://www.doordenkennaardoen.nl/Leren_in_beeld
Doel 1:
Webapplicaties ontwikkelen met een inhoudelijke gerichtheid op belevingsgericht werken,
die de professional binnen de ouderenzorg uitnodigen tot (meer) bewustwording van het
eigen professioneel handelen en het onderling uitwisselen van kennis en ervaring.
Doel 2:
Professionals kennis laten maken met innovatieve hardware zodat het beeld over digitalisering zich verder ontwikkeld.
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Ad 1
Het digitale levensboek
Het levensverhaal wordt erkend als een belangrijke voorwaarde voor het toepassen van
belevingsgerichte zorg.
Opdracht luidt:
Ontwerp een digitaal levensboek waarin het levensverhaal op een aantrekkelijke en
vooral ook beeldende wijze kan worden vastgelegd.
 De vormgeving moet zo aantrekkelijk zijn dat het de professionals uitnodigt tot het
regelmatig doorbladeren én het boek.
 Moet kunnen worden gebruikt binnen teams om naar aanleiding van het persoonlijke
verhaal met elkaar te bespreken hoe de transfer van het verhaal gemaakt kan worden
naar de leef/ zorgsituatie van nu.


Themaboek ‘eten & drinken - 6 serious games
De tabbladen uit het levensboek verwijzen naar belangrijke domeinen binnen het leven
(4 domeinen Actiz).
Opdracht luidt:
Ontwerp voor 1 tabblad van het levensboek een themaboek waarbinnen diverse spelopdrachten worden aangeboden die een groter bewustzijn van het eigen handelen en
het uitwisselen van ervaring en kennis m.b.t. dit aspect stimuleert.
 Doel van de projectsite is Er wordt gekozen op basis voordracht praktijk voor een
themaboek gericht op ‘eten & drinken’


Specifiek geformuleerde uitgangspunten voor het ontwerpen van beide applicaties zijn:
Veelal beeldend en dus weinig talig
 Eenvoudig te bedienen
 Aantrekkelijke vormgeving


Betrokken partijen
• Projectteam ‘Door denken naar Doen’
• IT-Works
• Afdeling CMD- NHL
• NUI- Sweden
• Twee zorgorganisaties
Activiteiten
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4

Mei tot Juli 2007
Juli tot November 2007
December 2007 en Januari 2008
Februari 2008

Conceptfase
Ontwerpfase
Oriëntatie op nieuwe hardware
Pilotfase
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Resultaten: webapplicaties

Het digitale levensboek

Het themaboek ‘Eten en Drinken’ met
6 serious games
doordenkennaardoen/aplication

Resultaten m.b.t. doelstelling 2: innovatieve hardware

De multitouch tafel

De Tablet PC

Een tablet PC kan gebruikt worden als laptop (met
http://www.doordenkennaardoen.nl/Multitouch_tafel_ toetsenbord) maar kan tevens door het draaien en
neerleggen van het beeldscherm door aanraking
www.multitouch.nl
worden bediend.
Voor de vele mogelijkheden van de multi-touch tafel
verwijs ik naar bovenstaande website.

Het apparaat is handzaam en kan heel goed dienen
voor lering en vermaak van zowel professionals als
cliënten. Tijdens de pilot binnen twee
beroepspraktijken bleken de professionals vele
mogelijkheden te zien voor het toepassen van dit
type PC.

Resultaten: bevindingen van de deelnemers aan de pilot
Levensboek
De doelstelling is deels behaald. Er is een aantrekkelijk, makkelijk te bedienen en beeldend digitaal levensboek ontworpen. Men ziet het ontwerp niet zozeer als instrument voor
competentieontwikkeling maar vooral als instrument binnen het zorgproces
(gegevens verzamelen) en als interventie (sociale activiteit).
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Uit evaluatie blijkt het volgende:
 Op 1 deelnemer na is iedereen bekend met de betekenis van het levensverhaal binnen
de ouderenzorg. Op twee deelnemers na vindt iedereen het levensverhaal van de client een belangrijke voorwaarde voor belevingsgericht werken.


Men vindt het digitale levensboek unaniem aantrekkelijk vormgegeven en voldoende
eenvoudig te bedienen waardoor de deelnemer er gelijk mee ‘aan de slag wil’.



De deelnemers zien het digitale levensboek bijna unaniem als een zelfstandig instrument voor het professioneel handelen, dus als onderdeel van het zorgproces en niet
als instrument voor de eigen competentieontwikkeling.



Velen krijgen bij de presentatie een beeld van een cliënt of familie voor ogen waarvan
zij denken dat deze erg enthousiast zouden zijn over de mogelijkheden die het digitale
levensboek biedt.



De professional is zo onder de indruk van het instrument als ondersteunend instrument voor het professioneel handelen dat er geen ‘ruimte’ is voor het bespreken van
de oorspronkelijke doelstelling. Men ziet het levensboek in meerderheid niet als een
instrument voor competentieontwikkeling.

Themaboek met serious games
Deze doelstelling is deels behaald. Dit blijkt uit het volgende:
 De professionals komen tijdens het gezamenlijk doorlopen van de applicatie altijd tot
gesprek waarbij de eigen aanpak/ keuzes worden gedeeld.


De professional ervaart het doorlopen van de applicatie als plezierig maart ervaart het
in meerderheid niet als een instrument voor competentieontwikkeling.



Het middenmanagement ziet de applicatie wel als ondersteunend bij een evt. teamoverleg maar ziet het daadwerkelijk toepassen niet als haalbaar door het ervaren gebrek aan tijd.

Focus op de Multi-touch tafel en de tablet PC
Professionals kennis laten maken met innovatieve hardware zodat het beeld over digitalisering zich verder ontwikkeld.
N.a.v. de observaties en evaluaties mogen we concluderen dat deze doelstelling is behaald.
Multi-touch tafel:
 De multi-touch tafel bracht door zijn aantrekkelijke en bijzondere mogelijkheden een
glimlach op de gezichten van de professionals.


Men voelde zich niet geïntimideerd door het feit dat de tafel een erg vernieuwend stuk
digitale techniek was en dat zij als eerste in Nederland als medewerkers uit een zorginstelling met deze tafel kennis konden maken. Dit komt waarschijnlijk door de zeer
vriendelijke, eenvoudige bediening en bijzondere toepassingen.



Naar aanleiding van de ervaring met de tafel beschreven de meeste deelnemers diverse toepassingsmogelijkheden.



Anderen wilden enerzijds graag dat het management voor hun organisatie een dergelijke tafel zouden aanschaffen omdat het gewoon ‘fun’ was. Anderzijds worstelden ze
met vragen zoals: ‘waarom zouden we een multi-touch tafel moeten aanschaffen?
Voor wie of wat kan de multi-touch tafel ondersteuning bieden.
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Tablet PC:
 Men is verrast door het transformeren van de labtop naar een tablet functie. Van bediening met toetsenbord naar bediening via touch.


Het handzame karakter van de tablet PC spreekt de deelnemers erg aan.



Zonder veel moeite kan men toepassingsmogelijkheden benoemen.



Men ziet dit type functioneel binnen het eigen professioneel handelen(rapportage,
communicatie en bijv. ondersteunen sociale momenten). Daarnaast ziet men duidelijk,
door onder meer de touch functie kansen voor gebruik door cliënt eventueel samen
met bezoek.



Scherm mag slag groter

Citaat: ‘ik wil hem gelijk onder de arm meenemen naar de afdeling’.
Resultaten: bevindingen van de begeleiders van de pilot
De pilot was een succes. Het aantal deelnemers dat in korte tijd moest worden gemobiliseerd was verrassend hoog en het enthousiasme was groot. In grote meerderheid heeft
men met plezier en interesse, in een uur, zelf ervaring opgedaan met de speciaal voor hun
ontworpen applicaties en de nieuwe hardware.
Concluderend kan opgemerkt worden dat de deelnemers unaniem positief zijn over ‘het
digitale levensboek’ en de tablet PC.
De multi-touch tafel blijkt na een eerste kennismaking vooral gezien te worden als een
interessante gadget en men heeft nog niet een helder beeld over een effectieve/ efficiënte
toepassing voor cliënt of medewerkers of beide binnen de zorg.
Werken met serious games vindt men aantrekkelijk maar men ervaart het tijdens deze
eerste kennismaking nog niet als een instrument voor competentieontwikkeling.
De computer heeft voor vele deelnemers een nieuw, verrassend gezicht gekregen en toepassing binnen het eigen werk lijkt minder ver dan voorheen.
Procesevaluatie
Fase 1
Mei tot Juli 2007
Conceptfase
Fase 2
Juli tot November 2007
Ontwerpfase
Het ontwikkelen van een concept en de daaropvolgende ontwerpfase lag grotendeels in
handen van studenten van de afdeling Communicatie en Multimedia Design en werd begeleid door expert IT- Works ( MKB)
Voor een uitgebreid verslag: http://www.doordenkennaardoen.nl/Ontwikkeling en
Tussenrapportage (357 kB)
Op onderdelen zijn studenten HBOV en de beroepspraktijken geconsulteerd.
Fase 3
December 2007 en Januari 2008 Oriëntatie op nieuwe hardware
De multi-touch tafel waarover wij spreken is in Zweden ontwikkeld mede door medewerking van een voormalige student van de opleiding Communicatie en Media Design van de
NHL Leeuwarden.
Het heeft veel voeten in aarde gehad om tijdig de MT tafels uit Zweden te ontvangen. De
tijd drong, we wilden nog graag een pilot draaien. Vooral door de zeer actieve en betroken
bijdrage van de medewerkers van IT Works is het gelukt de tafel tijdig geleverd en functioneel te krijgen t.b.v. de pilot.
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Fase 4
Februari 2008
Pilotfase
Door de onduidelijkheid over de levering van de MT tafel was het lastig om vroegtijdig
concrete afspraken te maken met de twee ‘pilot organisaties’. Dit is door hen als belemmerend ervaren.
In afwachting van de tafels zijn de praktijkorganisaties gescreend op de internetmogelijkheden en zijn de noodzakelijke voorwaarden getroffen.
De pilot hield concreet in dat twee projectmedewerkers 2 werkdagen aanwezig zijn geweest in de praktijk met de multi-touch tafel en de tablet PC waarop ondermeer de nieuw
ontwikkelde applicaties zijn getoond. Zes keer 1 uur kregen er gemiddeld 5 medewerkers
gerichte, persoonlijke instructie en de gelegenheid zelf ervaring op te doen met de nieuwe
instrumenten.

15

Resultaten evaluatielijst project “Door denken naar Doen”.
Ingevuld door 19 personen, deelnemers aan:
1. onderdeel “Leren in Beeld”
2. Mijn werkzaamheden vallen onder:
1. zorg (19 prs)

2. facilitair (0)

3. management (0)

4. anders, namelijk (0)

3. Mijn opleidingsniveau is:
1. VMBO (3prs.)
Stellingen:
2.

2. MBO (16 prs)

Volledig mee eens

2.mee eens

3. HBO/WO (0)
3.Mee oneens

4. anders (0)
4. Volledig mee oneens

Scores 1 t/m 4 in percentages
Deel 1

1

2

3

4

Gem
tot

21
16
37
42

74
79
47
58

5
5
16
0

0
0
0
0

1.8
1.9
1.8
1.6
1.8

0
11
26

58
58
74

37
37
0

5
5
0

2.5
2.3
1.7
2.2

32
22
42

68
72
53

0
6
5

0
0
0

1.7
1.8
1.6
1.7

24
100
22
17

76
0
67
72

0
0
11
11

0
0
0
0

1.8
1.0
1.9
1.9
1.6

26
6
6

68
65
94

5
29
0

0
0
0

1.8
2.2
1.9

39

50

11

0

1.7
1.9

Deze activiteit:

kennisontwikkeling
heeft voor mij bepaalde ideeën over BGW verduidelijkt
bevat voor mij voldoende nieuwe kennis
werkt inspirerend voor mijn dagelijks werk
heeft mijn kijk op BGW veranderd
Som items kennisontwikkeling

effect op eigen handelen
maakt mijn eigen werkwijze voor mezelf duidelijker
doet mij bewuster handelen in de praktijk
kan ik gebruiken in de praktijk
Som items effect op eigen handelen

aantrekkelijkheid
spreekt mij aan wat betreft inhoud
is goed wat betreft de diepgang
Is een leuke manier om met dit onderwerp bezig te zijn
Som items aantrekkelijkheid

kenniscirculatie
is leerzaam vanwege de uitwisseling met collega’s
maakt me nieuwsgierig naar de praktijksituatie bij andere mensen
geeft mij de kans mijn kennis te delen
is positief vanwege het contact met mensen uit andere organisaties
Som items kenniscirculatie

duurzaamheid
stimuleert me om in het vervolg nog eens bij zaken rond BGW stil te staan
zorgt voor blijvend contact met mensen die ik van te voren niet (goed) kende
ervaar ik als een eenmalige gebeurtenis zonder verder effect op mijn handelen
*) deze vraag is gespiegeld verwerkt (dwz 1= voll. mee oneens, 2 = oneens etc)
zou eigenlijk een vervolg moeten hebben
Som items duurzaamheid
Mijn rapportcijfer voor deze activiteit is: gem. 7,3
Deel 2
Betreft hele project:

aantal activiteiten die binnen het project ontwikkeld zijn (bovenaan)
de website “Door denken naar Doen”
de nieuwsbrief “Door denken naar Doen”
het project “Door denken naar Doen”

Bekend
met:
Ja/nee
3/5
4/4
4/4
6/2

Rapportcijfer:
gem.
1-10
7.7
8.3
7.8
7.8
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Workshop ethiek van alledaags handelen
“Ethische reflectie op de werkvloer”
“Ethiek van alledaags handelen in de zorg”
“Ethische reflectie op veranderingsprocessen in de zorg.”Van aanbodgericht werken naar
belevingsgericht werken (BGW).

Toelichting
“Even op je handen gaan zitten”.
Dit project richt zich op alle professionals die in de zorg werkzaam zijn. De werkdruk is
hoog. Er moet worden gereageerd op organisatorische maatregelen vanuit het management. De visie op “Wat is goede zorg” is steeds aan veranderingen onderhevig. Dat vraagt
om flexibiliteit en creativiteit van de professional. Maar die veranderingen kunnen ook tot
gevolg hebben, dat er onzekerheid ontstaat over de eigen professionaliteit, afname van de
oorspronkelijke motivatie om in de zorg te gaan werken, vermindering van de arbeidsvreugde, collegiale spanningen op de werkvloer, kritiek op het management en een houding van onverschilligheid.
De hectiek op de werkvloer even loslaten en met elkaar in een rustige, veilige situatie systematisch reflecteren op de waarden en de normen die jij als professional belangrijk vindt
om goede zorg te verlenen. Dat is wat dit project de professional op de werkvloer aanbiedt. Het is van belang, dat de professional leert om in het alledaags handelen de onderliggende morele inhouden te ontdekken, deze te verwoorden en de handelingen die daar
uit voortvloeien te beargumenteren, te communiceren.
Ethische reflectie heeft uiteindelijk tot doel om zorghandelingen te VERANTWOORDEN.
Aan de cliënten, de collega’s het management en vooral aan jezelf als professional.
Doel
Morele gevoeligheid bij de professionals ontwikkelen.
Leren reflecteren op waarden en normen in de zorg.
Leren omgaan met ethische dilemma’s.
Open staan voor veranderingen in de visie op zorg.
Betrokkenen
Twee verpleeghuizen
Een streekziekenhuis
Talma lectoraat; Berry Rikken
Activiteiten (OP AANVRAAG)
• Lezingen (bijvoorbeeld over de principes en de toepasbaarheid van de Zorgethiek
en van De Presentietheorie)

•

Workshops (in groepjes discussiëren over de waarden in de zorg en welke normen
daarbij horen: respect, collegialiteit, autonomie etc.)

•

Casusbespreking aan de hand van een stappenplan (een ethisch dilemma onderkennen en daar zo mogelijk een oplossing voor vinden. Consensus, Compromis)
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Korte weergave
A. Ethiek bijeenkomsten:
• Verpleeghuizen (2).
Deze bijeenkomsten hadden een algemeen karakter.
Informatie over ethische reflectie en zelfwerkzaamheid in de workshops.
De opkomst was groot. Deze bijeenkomsten werden door de deelnemers als waardevol en inspirerend ervaren.
Een na afloop uitgedeeld vragenformulier (nog niet retour) zal nadere informatie
geven over hoe deze bijeenkomsten zijn ervaren.
Deze bevindingen worden in een artikel verwerkt.
Streekziekenhuis (6).
Twee afdelingen.
Deze bijeenkomsten hadden een specifieker karakter.
1. Problemen op de werkvloer in verband met een reorganisatie. Twee revalidatieafdelingen waren tot een enkele afdeling samengevoegd.
Gevolgen: Spanningen tussen de twee afdelingsculturen, bezorgdheid over de kwaliteit van de zorgverlening, frustratie over de slechte communicatie met het management en over het ontbreken van waardering voor de inzet van de professional in
deze nieuwe situatie. Er zijn 4 bijeenkomsten geweest. De geestelijk verzorger was
bij elke bijeenkomst aanwezig. De interim-manager, een locatiehoofd en leden van
de ethische commissie hebben een bijeenkomst bijgewoond. De eerste twee avonden was de opkomst zeer groot. De derde avond was de opkomst beduidend minder. De laatste avond waren er slechts 4 mensen aanwezig.
De geestelijk verzorger, het afdelingshoofd en enkele deelnemers zijn door mij uitgebreid geïnterviewd naar hun bevindingen van deze ethiek bijeenkomsten. De inhoud van die interviews zal in een artikel worden verwerkt.

•

2. Op verzoek van de teamleider zijn er 2 bijeenkomsten geweest in verband met
ernstige collegiale spanningen in het team. Er was sprake van “kliekjesvorming”,
onderling wantrouwen en verschil van mening over de juiste werkhouding. Deze
bijeenkomsten (die verplicht waren) stonden in het teken van de waarde van collegialiteit ten behoeve van het verlenen van goede zorg.
De teamleider en enkele deelnemers aan de bijeenkomsten zijn door mij uitgebreid
geïnterviewd over hun bevindingen van deze bijeenkomsten. Deze zullen in een artikel verwerkt worden.
Resultaten: bevindingen van de auteur
Deze ethiek bijeenkomsten hebben m.i. voor een deel de beoogde doelstellingen bereikt.
Dat geldt vooral voor de meer algemene, informatieve bijeenkomsten.
De resultaten van de bijeenkomsten in een crisissituatie zijn onduidelijker. Uit de interviews blijkt teleurstelling, met name bij de deelnemers van de samengevoegde afdelingen
(zie 1.). Zij hadden verwacht dat de inhoud van deze avonden met het management zouden worden besproken en dat er als gevolg daarvan veranderingen/verbeteringen zouden
plaatsvinden, de communicatie zou verbeteren en er blijk zou worden gegeven van waardering voor hun werk onder die nieuwe omstandigheden. De bijeenkomsten werden wel
gewaardeerd, maar leverden geen concrete resultaten op. Dat werkte frustrerend.
Opvallend is, dat beide teamleiders juist positief zijn over de resultaten van de bijeenkomsten.
De professionals van de twee afdelingen hebben die avonden met elkaar gecommuniceerd
en konden een “gezamenlijkheid”vinden in de opvattingen over goede zorg. Deze ethiek
bijeenkomsten hebben daar, volgens het afdelingshoofd, zeker aan bijgedragen, meer dan
de deelnemers zich realiseren (zie 1.).
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“Wij zijn nu weer een gewoon team”, zei de teamleider in het interview. De collegialiteit is
verbeterd. Er is meer respect voor elkaars opvattingen en werkwijze. In een interview met
enkele deelnemers werd dit bevestigd (zie 2.).
•
•

Dit project heeft gunstige effecten op de werkvloer.
Dit project is inzetbaar om BGW te ondersteunen.

Leerpunten:
• Duidelijkheid scheppen over de bedoeling van deze bijeenkomsten.
Ethische reflectie is niet hetzelfde als crisismanagement.
Goede voorlichting voorkomt verwachtingen die niet waar gemaakt kunnen worden.
•

De tijd tussen de bijeenkomsten moet niet te lang zijn.
Vooral wanneer er problemen zijn op de werkvloer.

•

De resultaten van ethische reflectie moeten geborgd worden. Dat kan bijvoorbeeld
door naar aanleiding van gesprekken over de waarde van collegialiteit een gedragscode op te stellen.
Een verslag maken voor de ethische commissie.
De managers op de hoogte brengen van de inhoud van de bijeenkomst.
De ethiekbijeenkomst met name in crisissituaties laten vervolgen door intervisie of
supervisie.
In het teamoverleg expliciet aandacht besteden aan morele aspecten van professionele zorgverlening.
De teamleiders scholen in de techniek van ethische reflectie.
Verwijderd: B. Betrokken
bij de HBO-Opleiding Praktijkondersteuner.
Docent Ethiek.
Verwijderd: ¶
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Community of Practice ‘COPzorg’
Toelichting
Professionals in de zorg doen veel ervaring op in hun praktijk. Er is dus veel praktische
kennis ontwikkeld, maar er zijn ook vragen die leven en waar collega’s of andere professionals een antwoord op kunnen geven. Deze zorgverleners vormen de facto al een community of practice. Maar het is in de praktijk niet altijd eenvoudig kennis en ervaring te
delen. Er zijn praktische – en persoonlijke drempels te nemen. Het organiseren van periodieke face to face bijeenkomsten (elkaar leren kennen) naast het gebruik van een virtuele
ontmoetingsplaats op internet maakt het mogelijk (ongeacht tijd of plaats) te komen tot
kennisverwerving en gezamenlijke kennisconstructie. Het geheel is daarbij uiteindelijk
meer dan de som van de afzonderlijke delen. Een CoP kan kortere of langere tijd bestaan,
goed functioneren of slecht. Het leerresultaat van een CoP hoeft volgens Koper (2007 p.
11)1 niet altijd van te voren bekend te zijn.
Een community of practice is volgens Wenger (2006)2 een groep mensen die hun kennis
en ervaring over een bepaald inhoudelijk domein uitwisselen, waardoor een bepaald
groepsgevoel ontstaat en een gemeenschappelijk repertoire van ervaringen, hulpmiddelen, handelswijzen en oplossingen. Een CoP geeft ruimte voor een ontmoeting op de grens
van mensen die beide expert zijn op een bepaald terrein. De expert neemt aan dat de
ander ook deskundig is op een bepaald terrein, Beide gaan opzoek naar raakvlakken en
onderzoeken of uit hun kennisuitwisseling iets nieuws kan ontstaan (co-creatie) Een vereiste voor succes is een sterke band tussen de deelnemers en de gezamenlijke competenties, te samen met een diep respect voor de eigen bijzondere ervaringen.
‘COPzorg’
Aanleiding voor het initiëren van de community of practice ‘COPzorg’ als instrument binnen het project, vormt enerzijds de geuite behoefte van de professionals met elkaar, over
de grenzen van de eigen organisatie heen, in gesprek te komen over belevingsgericht
werken in de ouderenzorg. Anderzijds het feit dat de website als instrument voor professionals om over de grenzen van de eigen organisatie in gesprek te komen, niet heeft gewerkt.
De oriëntatie op een CoP als ondersteunend instrument voor de professionals in de ouderenzorg is gestart midden november.
Lange termijn doel CoP:
Komen tot een community waarin kennisuitwisseling en co-creatie van kennis gericht op
belevingsgericht werken centraal staat en waarbij de deelnemers zelf volledig verantwoordelijk zijn voor het(leer)proces.

Doel (periode november 2007- februari 2008)
1 Gezamenlijke oriëntatie van projectmedewerkers met professionals uit verschillende praktijkorganisatie op de behoefte, inhoud, organisatie van een eigen CoP.
2 Een conceptontwerp voor een ondersteunende digitale sociaal netwerk.
Betrokken partijen
• Projectteam ‘Door denken naar Doen’
• LABLE (Afdeling CMD- NHL)
• Vier zorgorganisaties
1 Olga Teunis in gesprek met Rob Koper en Ettienne Wenger; Leren is: worden wie je bent; Onderwijsinnovatie
december 2007 pagina 11 e.v.
2 Etiënne Wenger. Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity. 14e dr. New York 2006.
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Activiteiten
Fase 1
periode 1 november- 15 november 2007
- werving professionals
Fase 2
periode 15 november– 14 februari 2008
- 3 oriënterende bijeenkomsten
Periode december – 14 februari 2008
- start ontwerp digitale sociaal netwerk
Doelstelling 1
Gezamenlijke oriëntatie van projectmedewerkers met professionals uit verschillende praktijkorganisatie op de behoefte, inhoud, organisatie van een eigen CoP.
Resultaten: bevindingen van deelnemers
De deelnemers geven tijdens de laatste face to face bijeenkomst in januari aan dat de
beide doelen zijn behaald. Zij hopen op een voortzetting van de CoP, door hen zelf genoemd ‘COPzorg’.
De deelnemers hebben de volgende vragen als
volgt beantwoord:
Wat willen jullie met jullie eigen CoP?
•
Ideeën uitwisselen om zorg te verbeteren en
ook terug te koppelen naar de werkvloer (collega’s)
•
Uitwisseling, door werkbezoeken of eventueel
meewerken
•
Casus inbrengen en oplossingen zoeken
•
BGW: ook andere disciplines betrekken/ vergelijken/ hoe meer samenwerken
•
Zelf scherp blijven door luisteren naar andere
ervaringen.
•
feedback vragen en geven
•
ervaringen delen die je opdoet buiten de organisatie zoals door bijwonen symposia ed
Op welke wijze willen jullie communiceren?
•
Elkaar treffen 1 keer per kwartaal
•
Gebruik maken van digitale omgeving
Bijvoorbeeld: vraag kunnen stellen en beantwoorden, maillijst, informatie/ documenten
plaatsen, agenda
Waar komen we bij elkaar?
•
Laten we rouleren. Op elkaars werkplek. Evt. rondleiding toevoegen?

Doelstelling 2:
(concept) ontwerp digitaal sociaal netwerk
In essentie is LABLE gevraagd een digitaal sociaal netwerk te bouwen. Een netwerk waarin
inzichtelijk is wie waar zit en wat iedereen doet. In dit netwerk is het mogelijk om met
individuen te communiceren maar ook vragen aan een gehele groep te stellen.
De achterliggende gedachten van de ontwerpers (LABLE) die geleid hebben tot het concept van het digitale sociaal netwerk worden hieronder kort toegelicht.
Mensen in de zorg werken het liefst met mensen en niet met computers.
In het ontwikkelingstraject is vooral gekeken hoe die mensen met elkaar te verbinden. Bij
ontmoeting komt immers vanzelf kennisuitwisseling tot stand. Het ultieme bindingsmiddel
zijn vragen! Vragen die leven binnen de gemeenschap. Vragen van een individu maar ook
de vragen die leven binnen de community.
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Vragen maken nieuwsgierig, wekken interesse en stimuleren denken. Een vraag is open
terwijl een antwoord afsluit. Een vraag is een verbinding tussen mensen en dit zien wij als
het centrum van de social community. Een vraag stimuleert een bottom-up cultuur en niet
een hiërarchische cultuur waar top-down (ant)woorden gegeven worden. Iedereen kan
een vraag beantwoorden en nieuwe vragen stellen. Een antwoord kent vele vormen: een
geschreven tekst, een boekverwijzing, een foto of een video

Een voorbeeld van levende vragen. De ‘beestjes’ krijgen veel meer vormen en de persoon
in het midden wordt een foto. Deze weergave gaat waarschijnlijk erg anders uitzien
Een levend geheel
Een antwoord roept altijd nieuwe vragen op. Dit zal de levencyclus zijn van het sociale
netwerk. Wij leveren geen statisch product met rijtjes tekst. Wij bouwen een interface die
past bij de sociale mensen die in de zorgsector werkzaam zijn.
De vragen komen tot leven. Ze bewegen over je scherm en stellen af en toe hun vraag.
Als je nieuwsgierigheid geprikkeld is klik je op een vraag om de antwoorden te zien of te
geven. Vragen hebben hun eigen ogen, vorm en kleur. De vorm en de kleur van een vraag
representeert de globale inhoud, zodat iedereen in één oogopslag kan herkennen of je een
binding hebt met een vraag.
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Een voorbeeld van sociaal netwerk weergave. De groene icoontjes worden personen. Je kunt met
hun communiceren door op de relevante personen te klikken. Personen bewegen in ‘Je omgeving’,
‘je specialiteit’ en in ‘wie je volgt’.

Jezelf in het midden
In het geheel sta je als persoon letterlijk centraal. Vanuit jezelf kun je naar andere delen
navigeren. Je wordt gerepresenteerd door een foto. Het is denkbaar dat daar gaandeweg
een levend stripfiguurtje voor in de plaats komt. Aan de visuele eigenschappen van dit
figuurtje kun je elkaar snel herkennen en bijvoorbeeld aflezen welke taken je uitvoert en
hoe druk je bent.
Maar ook verbinden met anderen
Naast de weergave met vragen is er ook een social network weergave. Dan bewegen niet
de vragen om je heen maar mensen. De mensen waarmee je verbinding hebt staan in een
directe cirkel om je heen. De mensen uit je directe omgeving, bijvoorbeeld verzorgingstehuis staan links. De mensen met een zelfde specialiteit bevinden zich rechts van je. Je
kunt door aanklikken van een persoon met diegene communiceren.
Af en toe komen er tekstballontjes met vragen die mensen hebben ingestuurd of links
naar
weblogs waar ze hun ‘belevenissen’ beschrijven. Deze weergave kan ook los op TV’s
in de personeelskantine altijd in beweging zijn. Zo is de virtuele omgeving altijd fysiek
aanwezig.
Dit concept kan uitgroeien tot een menselijker interface die gebaseerd is op emoties,
menselijkheid en is daardoor veel toegankelijker. Het is ontworpen om ook te werken op
toekomstige multitouch mobieltjes/pda’s, multitouch tafels en information walls. Met principes die uitgebouwd kunnen worden om de hele information flow zichtbaar te maken van
een zorginstelling tot een menselijke kennis en ontmoetingsplek.
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Resultaten: bevindingen van deelnemers ( doelstelling 2)
N.a.v de presentatie van het (concept) digitale sociaal netwerk kwamen er positieve reacties van de deelnemers. Men vindt het uiterlijk van de site en de opzet, aantrekkelijk. Het
nodigt hun uit te participeren binnen deze digitale leeromgeving.
Reacties tijdens de workshop COP op de slotbijeenkomst waren positief. Zowel over het
instrument CoP te komen tot kennisuitwisseling dan wel over het in conceptvorm gepresenteerde digitale sociaal netwerk.
Resultaten: bevindingen van de auteur (doelstelling 1 en 2)
Rekening houdend met het zeer korte tijdsbestek waarin de introductie van - en oriëntatie
op de CoP als ondersteunend instrument voor het professioneel handelen heeft plaatsgevonden, vind ik dat de doelen zijn behaald.
Aan de drie oriënterende bijeenkomsten hebben 10 professionals uit vier zorg/ verpleegorganisatie deelgenomen. Na de drie bijeenkomsten hebben twee organisaties aangegeven deelname niet te willen vervolgen.
De vraag of de CoP een effectief instrument is professionals met elkaar ervaringen te laten
waardoor professionals worden uitgenodigd kennis te delen met als doel een positieve
bijdrage te leveren aan de kwaliteit en ontwikkeling van het professioneel handelen kan
voorzichtig worden beantwoord. Tijdens dit project is er nog slechts sprake geweest van
drie start- en dus oriënterende bijeenkomsten. Na afloop van het volgende project kan de
vraag uitvoeriger kunnen worden beantwoord.
De keus voor het organiseren van face to face bijeenkomsten naast het aanbieden van
een digitaal platform is gemaakt op basis van kennis over de doelgroep. Deze professional
is in meerderheid nog niet gewend aan leren m.b.v. alleen de computer.
Daarnaast is het voor een effectief leerklimaat en het creëren van een groepsgevoel gewenst te zorgen voor bekendheid met de andere community leden en het ervaren van
veiligheid. Betrokkenheid, commitment kan door het groepsgevoel worden vergroot.
De deelnemers beamen het belang van face to face bijeenkomsten.
De frequentie wordt verminderd; deze wordt 1 x per kwartaal.
Er is sprake van wisselend voorzitterschap. Projectvertegenwoordiger heeft een coachende
rol.
Procesevaluatie
Fase 1

periode 1 november - 15 november 2007

Werving professionals:
M.b.v. de interne contactpersonen en flyer’s is geprobeerd binnen een kort tijdsbestek een
groep professionals (tussen de 10 en 15 personen) enthousiast te krijgen voor drie oriënterende bijeenkomsten.
Uiteindelijk hebben zich 10 professionals gemeld.
Leerpunten:
Werken met korte communicatielijnen
Voortaan (ook) in het persoonlijke contact met de professional, ‘COPzorg’ bekend maken
en op basis van getoonde interesse iemand uitnodigen een keer deel te nemen.
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Groepsgrootte
Voor het vormen van een community die de deelnemers veiligheid en continuïteit biedt is
een totaal van minimaal 14 deelnemers wenselijk. De groep wordt daardoor minder
kwetsbaar en effectiviteit /efficiëntie van vooral de face to face bijeenkomsten wordt vergroot.
Fase 2

periode 15 november – 14 februari 2008

Oriënterende bijeenkomsten
De eerste twee bijeenkomsten stonden gepland voor november en december. Hier hebben
de deelnemers n.a.v. de geconstateerde behoefte het nut voor het verder ontwikkelen van
professioneel handelen gearticuleerd. Naar aanleiding daarvan heeft de community uitspraken gedaan over inhoud en organisatie.
Tijdens de derde bijeenkomst in januari is onder meer in concept de digitale community
omgeving gepresenteerd door LABLE (zie verder). De deelnemers waren hierover enthousiast en geven unaniem aan binnen deze digitale omgeving te willen en kunnen werken.
Men ziet de digitale omgeving als een meerwaarde in de communicatie en kennisuitwisseling.
Tijdens de derde en tevens laatste bijeenkomst binnen de projecttermijn is verder aan de
deelnemers gevraagd in overleg te treden met hun manager over de vraag of deelname
aan de community ook voor het vervolg wordt gefaciliteerd.
Conclusie is dat twee organisatie afhaken en dat er een kern is gevormd van 4 straks vijf
deelnemers excl. de projectmedewerker. Zij hebben de community de naam ‘COPzorg’
gegeven.
N.a.v. de workshop met als titel ’gluren bij de buren’, hebben zeker drie organisaties aangegeven te overwegen medewerkers te willen faciliteren voor deel name aan deze community.
Reden voor het niet langer vervolgen van deelname aan de COP is enerzijds prioritering
van taken/activiteiten binnen de eigen organisatie in combinatie met m.i problemen m.b.t.
het leervermogen van de deelnemers. (zie ook concretisering leerpunten hierna)
Leerpunten:
Het concept ‘leren’ of ‘het je blijvend ontwikkelen als professional’
Over het algemeen geeft men aan pas te leren als er sprake is van nieuwe kennis.
Met andere woorden als men het gevoel heeft ‘ het goed te doen’, dan ervaart men het
nut/ noodzaak een andere visie e.d. te bespreken als minder/ niet leerzaam.
Citaat: ‘Het is wellicht voor die ander zinvol erover te spreken maar wij hebben daar niets
aan. Wij doen het immers al goed!’
Transfer van kennis naar eigen situatie
Is luisteren naar de ervaring van een ander, of het bespreken van een casus uit een andere organisatie wel zinvol?
Citaat: ‘Wat leer ik hiervan?’
Rol coach m.b.t. inhoud
Een COP is bedoeld voor- en krijgt vorm en inhoud door de deelnemers zelf, in dit geval
de professionals uit de ‘ouderenzorg’. Resultaten/ verwachtingen worden door derden niet
geformuleerd.
Vraag:
Wel of geen sturing door de coach bij bijv. inhoudelijke discussies.
Wel of geen ondersteuning door coach m.b.t. het door de deelnemers kunnen articuleren
van kennis en / of kennisuitwisseling?
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Verschillende verwachtingen
Spanning tussen enerzijds het management van de organisatie dat soms vrij snel resultaat verwacht i.v.v. bijvoorbeeld terugrapportage en anderzijds de eigenlijke doelstelling
van de COP, de professional de ruimte en het vertrouwen te geven voor een eigen ontwikkeling.
Wellicht vraagt bovenstaande een duidelijke en intensievere communicatie met het faciliterend management.
Fase 2
periode december – 14 februari 2008
Start ontwerp digitale community omgeving
In december is aan het bedrijf LABLE dat bestaat uit twee docenten en twee studenten
van de afdeling CMD, de opdracht gegeven voor het ontwikkelen van een zeer laagdrempelig (deels) besloten digitale ontmoetingsplaats dat kan dienen als communicatieplatform
van een Community of Practice en Learning Community voor professionals (werkvloer)in
de zorg.
Adres website LABLE

www.lable.org

Leerpunt:
Er is een duidelijke meerwaarde ervaren door het samenwerken met meerdere opleidingsdisciplines. Dit continueren en uit bouwen.
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Community of Practice voor Management
Toelichting
Op basis van een in de praktijk vastgestelde behoefte aan uitwisseling m.b.t. belevingsgericht werken, is er een kennisuitwisseling georganiseerd voor management en middenmanagement.
Professioneel handelen op de werkvloer versterken is het uiteindelijke doel van de zoektocht naar betekenis van belevingsgericht werken. De verschillende perspectieven die
belevingsgericht werken kent laten ook gezamenlijke elementen zien. Wat naar voren
kwam uit fase 1, is dat het belangrijk is dat organisaties hierin een keuze maken. Welk
perspectief wordt gekozen, waaruit gaat het belevingsgericht werken bestaan? Maar ook
een bewuste keuze voor de implementatiestrategie die men gaat bewandelen.
Managers hadden de behoefte aan een overzicht van de stromingen binnen het belevingsgericht werken, om op basis daarvan hun visie en keuzes voor implementatie te
onderbouwen ook in relatie tot ervaringen van andere managers.
Concrete producten:
• Een (draaiboek voor een) discussieavond over de achterliggende visie bij BGW en
de implementatiestrategieën
• Een rapport over de verschillende visies.
• Een video met interviews met Aart Pool, Cora van der Kooij en Hans Bekker.
• Een powerpoint presentatie met beeldmateriaal en vragen daarbij.
Doel
Ondersteuning van het management van de instellingen door uitwisseling van ervaringen
en vanuit bestaande theorieën en opvattingen.
Het ontwikkelen van een methodiek en/of instrument wat ingezet kan worden bij visieomwikkeling en beleidsvorming e.d
Betrokken partijen
• Projectteam ‘Door denken naar Doen’
• Aart Pool, Cora van der Kooij en Hans Bekker
• Managers en middenmanagers van de 4 instellingen, aangevuld met medewerker
van Zorgbelang
Activiteiten
periode

activiteiten

Oktober ‘07

vaststellen doel, vorm en inhoud
artikel

November ‘07

Artikel schrijven als inleiding van
de kennisuitwisseling, zowel met
expert als met managers

November ‘07

experts benaderen/ leidraad interviews opstellen

November/december’07

interviews/filmopnames met drietal grondleggers belevingsgericht
werken ter ondersteuning en opluistering van de kennisuitwisseling

producten

Artikel

Beeldmateriaal
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Beeldmateriaal bewerken

Powerpoint
dvd

Januari ‘08

maken powerpointpresentatie,
discussievragen, casus etc.

Opzet/draaiboek discussieavond

opzet en uitvoering van discussieavond
Februari ‘08

Aanpassen artikel

artikel

Resultaten: bevindingen van deelnemers
Na de avond is er kort mondeling geëvalueerd, en gaven een aantal deelnemers aan dat
deze avond goed aansloot bij de behoefte en het niveau. Kennisuitwisseling werd als principe erg gewaardeerd.
De gegevens uit de schriftelijke evaluatie (zie hierna) ondersteunen dat.
Tevens blijkt dat deelnemers grote waarde hechten aan het uitwisselen van ervaringen op
het niveau van management en middenmanagement en graag een vervolg hieraan zouden
geven, en een dergelijke kennisuitwisseling op structurele wijze in te bedden.
Resultaten: bevindingen van de auteur
In principe is er veel voorbereidend en tijdsintensief werk verricht ter voorbereiding van
deze avond. Het ontwikkelde materiaal is niet heel uitputtend gebruikt.
De avond zelf is goed verlopen, sloot goed aan bij het niveau van de doelgroep en voorzag in een behoefte.
Dit was een geweldig inspirerend deelproject.
Procesevaluatie
De uiteindelijke vorm CoP voor Managers heeft zich gaandeweg ontwikkeld. Er is veel interessant materiaal verzameld, dat breder in gezet zou kunnen worden.
Leerpunten
Wat ging er niet goed en wat kunnen we daar van leren voor een volgende keer:
• programma was te vol, beter afstemmen
• aantal mensen gaf aan liever met alleen middenmanagement uit te wisselen, mogelijk ligt hier nog een behoefte
• nu eenmalige sessie, kijken naar vervolgmogelijkheden/borging (dit is ook wel
een behoefte blijkt uit de kwantitatieve evaluatie)
verder kijken naar mogelijkheden om het ontwikkelde materiaal breder in te zetten.
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Resultaten evaluatielijst project “Door denken naar Doen”
Ingevuld door 9 personen, deelnemers aan:
1. COP- management: discussieavond management over belevingsgericht werken(9 prs.)
2. Mijn werkzaamheden vallen onder:
1. zorg ()

2. facilitair (0)

3. management (0)

4. anders, namelijk (9prs.)

3. Mijn opleidingsniveau is:
1. VMBO ()
Stellingen:
3.

2. MBO ()

Volledig mee eens

3. HBO/WO (9pers.)
2.mee eens

4. anders (0)

3.Mee oneens

4. Volledig mee oneens

Scores 1t/m 4 in percentages
Deel 1

1

2

3

4

Gem
tot

11
11
22
0

67
44
78
0

11
44
0
86

11
0
0
14

2.2
2.3
1.8
3.1
2.3

0
11
0

71
67
75

29
22
25

0
0
0

2.3
2.1
2.3
2.1

44
33
38

56
56
63

0
11
0

0
0
0

1.6
1.8
1.6
1.6

44
0
44
44

56
67
56
56

0
11
0
0

0
22
0
0

1.6
2.6
1.6
1.6
1.8

22
0
50

78
50
50

0
50
0

0
0
0

1.8
2.5
1.5

22

67

11

0

1.9

Deze activiteit:

kennisontwikkeling
heeft voor mij bepaalde ideeën over BGW verduidelijkt
bevat voor mij voldoende nieuwe kennis
werkt inspirerend voor mijn dagelijks werk
heeft mijn kijk op BGW veranderd
Som items kennisontwikkeling

effect op eigen handelen
maakt mijn eigen werkwijze voor mezelf duidelijker
doet mij bewuster handelen in de praktijk
kan ik gebruiken in de praktijk
Som items effect op eigen handelen

aantrekkelijkheid
spreekt mij aan wat betreft inhoud
is goed wat betreft de diepgang
Is een leuke manier om met dit onderwerp bezig te zijn
Som items aantrekkelijkheid

kenniscirculatie
is leerzaam vanwege de uitwisseling met collega’s
maakt me nieuwsgierig naar de praktijksituatie bij andere mensen
geeft mij de kans mijn kennis te delen
is positief vanwege het contact met mensen uit andere organisaties
Som items kenniscirculatie

duurzaamheid
stimuleert me om in het vervolg nog eens bij zaken rond BGW stil te staan
zorgt voor blijvend contact met mensen die ik van te voren niet (goed) kende
ervaar ik als een eenmalige gebeurtenis zonder verder effect op mijn handelen
*) deze vraag is gespiegeld verwerkt (dwz 1= voll. mee oneens, 2 = oneens etc)
zou eigenlijk een vervolg moeten hebben
Som items duurzaamheid
Mijn rapportcijfer voor deze activiteit is: gem. 7,6
Deel 2
Betreft hele project:

aantal activiteiten die binnen het project ontwikkeld zijn (bovenaan)
de website “Door denken naar Doen”
de nieuwsbrief “Door denken naar Doen”
het project “Door denken naar Doen”

Bekend
met:
Ja/nee
5/0
4/1
5/0
5/0

Rapportcijfer:
gem.
1-10
7.2
7.3
7.3
7.2
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Het organiseren van belevingsgericht werken
Toelichting
De organisatie wil vanuit haar nieuwe beleidsplan van een van oudsher aanbodgerichte
werkwijze toe naar meer cliëntgericht. Dit vraagt om flexibiliteit en waar nodig verandering in denken en doen. Een onderliggende beweging die hieraan ten grondslag ligt is de
ouder wordende burger die steeds mondiger wordt in het aangeven van wensen en behoeftes ten aanzien van wonen, zorg en welzijn.
In de gewenste situatie is de cliënt richtinggevend voor het vormgeven van de werkprocessen binnen de gehele organisatie.
Redenen die genoemd worden vanuit de organisatie om werkprocessen kritisch te bekijken en war nodig te veranderen:
 Omdat dit woon- en werkplezier verhoogd doordat je beter bij cliënten en medewerkers kunt aansluiten
 Omdat de mondiger cliënt hier om vraagt
 Omdat je op die manier gerichter in kan gaan op beleving cliënt en tegemoet kan
komen aan de wensen van de cliënt

Doel (uit projectvoorstel)
Een verheldering van het begrip ‘flexibele werkproces’ en kennis van leiding geven aan
veranderingen.
Een methode/instrument dat het management ondersteunt in het gezamenlijk met medewerkers werken aan veranderingstrajecten met als resultaat nieuwe werkprocessen die
aansluiten bij de nieuwe visie op zorg en wonen.
Betrokken partijen
Zorgorganisatie
CAP organisatie adviesbureau
Talma lectoraat
Activiteiten
In september 2007 is een workshop gegeven door Grieteke Kleinhuis en Liesbeth Plantinga met al onderwerp het begrip ‘het flexibele werkproces’.
Doelgroep: Beleidsteam
Een werkproces is hierbij omschreven als een serie achtereenvolgende activiteiten die leidt
tot een resultaat, een product of dienst. Flexibel wordt hierbij door de deelnemers omschreven als kunnen aanpassen aan de situatie, kunnen bijsturen, versnellen/vertragen,
aansluiten bij cliënt.
In deze workshop werd een voorstel gedaan m.b.t. te nemen stappen (begripsverheldering/doelformulering, oriëntatie voorwaarden/instrumenten, plan van aanpak, uitvoering
en evaluatie). Na de eerste stap in de vorm van de workshop, ligt het initiatief voor een
vervolg bij de organisatie. Aanbod vanuit het Talma-Lectoraat: dat bij de tweede stap –
oriëntatie op voorwaarden voor realisatie en/of instrumenten – ondersteund kan worden
door Talma-Lectoraat en in het bijzonder door een organisatieadviseur bij CAP Groningen
en lid van de begeleidingscommissie.
In het traject wat hierop volgde, is er een verkennend gesprek geweest met de organisatieadviseur. De gezamenlijke zoektocht heeft uiteindelijk geresulteerd in een verzoek aan
de organisatieadviseur een workshop te verzorgen voor de teamleiders met als onderwerp
leiding geven aan veranderingen.

30

Aan de hand van zeven ontwerpingrediënten wordt er een actuele veranderingsvraag uitgewerkt door de teamleiders o.b.v. de organisatieadviseur:
1
2
3
4
5
6
7

Uitgangssituatie en vraagstuk
Doelgroep en resultaatvoorstelling
Focus
Situaties
Tijdsspanne
Stappen
Ritme

periode

Activiteiten

September 2007

Oriëntatie organisatie en Lectoraat op
onderwerpen en mogelijkheden

September 2007

Begripsverkenning flexibele werkprocessen
(workshop beleidsdagen)

Januari 2008

oriëntatie zorgorganisatie, Talma- Lectoraat
met organisatieadviseur op vervolg

15 mei 2008

Workshop leiding geven aan veranderingen

producten

Programma workshop

Draaiboek en opzet

Resultaten: bevindingen van deelnemers
 ‘Wat een gevoel van saamhorigheid’!
 Bruikbare handvatten zijn aangereikt.
 ‘We kunnen aan de slag’!
 De te nemen stappen voelen als haalbaar.
 Groter besef dat we meer samenwerking moeten zoeken met andere diensten/ afdelingen.
 Dat je soms eerst moet investeren voordat je een akkoord of faciliteiten van je leidinggevende krijgt of mag verwachten.
 ‘Dit moet ons kunnen lukken’!
 Een vervolg op deze workshop zo nodig functioneel inzetten in je verandertraject.
Resultaten: bevindingen van de auteur
Groep deelnemers die bij de start nog enige reserves hadden maar al snel zeer actief en
betrokken waren.
Een juist onderwerp, met een juiste afbakening en dosering wat betreft inhoud, voor de
juiste groep deelnemers met een juiste trainer.
Aanwezigheid van buitenstaander met enigen kennis en ervaring van de deelnemers en de
organisatie heeft meerwaarde
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Procesevaluatie
Dit deelproject heeft de looptijd overschreden vanwege de volgende redenen:
• De analyse van het probleem en het zoekproces naar de exacte wens van de opdrachtgever en de juiste aanpak hiervoor hebben veel tijd in beslag genomen, mede gezien het voortschrijdend inzicht tijdens dit proces.
Leerpunt
Ruim aandacht voor de fase van probleemverheldering.
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Intervisie
Toelichting
Dit deelproject betreft het ondersteunen van één van de participerende organisatie bij het
opzetten en invoeren van intervisie als instrument om professionals te ondersteunen bij
Belevingsgericht werken.
Concrete producten:
Een handleiding voor de mensen die intervisie gaan opstarten: stafmedewerkers van de
zorgorganisatie.
Een pilot met vier intervisiebijeenkomsten van stafleden.
Doel
Het ondersteunen van het management van de instellingen bij het ontwikkelen, opzetten,
uitvoeren en evalueren van een intervisiemethodiek
Subdoelen;
•

Het is duidelijk hoe er gewerkt gaat worden
a. Er zijn verschillende methodieken toegepast en op basis daarvan is een keuze
gemaakt voor een methodiek voor intervisie met de professionals van de werkvloer
b. De resultaten hiervan geïmplementeerd kunnen worden binnen het dagelijks
handelen van de professionals.
c. Er is een plan voor invoering van intervisie (doelen etc, maar ook concreet zoals: wanneer, voor wie, door wie, frequentie, startmoment)

•

Degenen die dit gaan invoeren hebben zijn deskundiger t.a.v. intervisie en hebben
duidelijk hoe hun rol in dit proces zal zijn:
a. Hebben kennisgenomen van achterliggende ideeën en methodiek van intervisie
b. kunnen via een stapsgewijze aanpak het gedachtegoed rond intervisie en de
werkwijzen op de medewerkers over dragen

Betrokken partijen
• Projectteam ‘Door denken naar Doen’
• Uitvoering van de intervisie: externe begeleider
• Directie en kwaliteitsfunctionaris
• Participanten aan de intervisie: het management- en het beleidsteam
Activiteiten
periode

activiteiten

producten

November/december 08

-

Schrijven en bespreken
concept handleiding

-

Handleiding en aandachtspunten voor de invoering van
intervisie

Januari t/m februari 08

-

uitvoering intervisie voor
leidinggevenden

-

4 intervisiebijeenkomsten

33

Resultaten: bevindingen van deelnemers
Uit de verslagen blijkt dat deelnemers zich beter toegerust voelen om intervisie te begeleiden.
Over het proces tijdens de tweede intervisiebijeenkomst is men niet tevreden, dit werkt
door in de algemene evaluatie van het project (het cijfer 5-6, ingevuld door 4 van de 9
mensen), in de toelichting is er met name kritiek op de externe intervisor.
Toch blijkt in de subvragen een positief effect op verschillende zaken.
Resultaten: bevindingen van de auteur
Er is een handleiding geschreven en die is gebruikt. Na deze pilot heeft men besloten intervisie voor medewerkers in te voeren. Of daarbij gebruikt gemaakt wordt van mijn aanbevelingen, zoals bv gemixte groepen, niet als teamleider intervisor zijn voor eigen team,
gebruik maken van geschikte methoden, minder gericht zijn op probleemoplossing etc is
de vraag.
Er is geoefend met verschillende werkvormen.
Er is flink geoefend met verschillende vaardigheden (vragen stellen feedback geven)
Er is een keuze gemaakt voor een werkvorm (de incident methode).
Door het incident is er een er goede mogelijkheid voor leerrendement ontstaan: m.b.t. de
rol van de intervisor, het omgaan met moeilijke situaties, het belang voor een veilige
leeromgeving in een groep etc. Ik heb hier onvoldoende over teruggehoord om bijvoorbeeld een uitspraak te kunnen doen over het reflecterend vermogen van de deelnemers.
Als alles gladjes verloopt leer je er over het algemeen minder van dan als je geraakt
wordt in het proces, ook al is dat negatief.
In de verslagen blijkt dat deelnemers veel te weten gekomen zijn over zichzelf en het
team bv 1 persoon merkt op veelal adviezen te geven i.p.v. open te luisteren, men geeft
elkaar wel een mening over hoe het zou kunnen, maar laat de ander het probleem dan
wel zelf oplossen en gaat daar niet samen mee aan de slag.
Procesevaluatie
In het voortraject werd er plezierig samengewerkt. In de 2e bijeenkomst heeft een incident plaatsgevonden dat het vertrouwen tussen intervisor en deelnemers geschaad heeft.
Er is een gesprek geweest wat door iedereen positief ervaren werd en er is geconcludeerd
dat er een basis was om verder samen te werken.
Leerpunten
- De voorgestelde keuzes t.a.v. de methodiek op basis van kennis en ervaring niet te
snel en soms helemaal niet loslaten.
- Periode te kort. Haalbaarheid was er wellicht, maar dan met andere methodiek.
- Structureel en intensief communiceren met de opdrachtgever.
- Intervisie zeer geschikt om BGW te ondersteunen.
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Implementatie zorgleefplan in digitale vorm
Toelichting
Bij één van de participerende organisaties, gaat men over tot het invoeren van een zorgleefplan (ActiZ) i.p.v het huidige zorgplan. Op deze wijze wenst men het belevingsgericht
werken (dat geïmplementeerd is binnen het traject (Doe Maar Gewoon) te ondersteunen.
Omdat er nu op een andere manier van dossiervorming overgegaan moet worden is er
voor gekozen om dit direct in digitale vorm te doen, namelijk een Elektronisch Patiënten
Dossier. De locatiemanager heeft zich georiënteerd op diverse EPD’s en een voorlopige
keuze gemaakt. In november 2007 zal hier op bestuurlijk niveau een beslissing over genomen worden.
Men heeft een verzoek gedaan om vanuit het project ‘Door Denken naar Doen’ ondersteuning en begeleiding te bieden bij een pilot met dit EPD.
Uiteindelijk heeft de pilot niet plaats gevonden omdat er nog geen definitieve en gezamenlijke keuze voor een EPD heeft plaatsgevonden. Het besluitvormingsproces is complexer geworden doordat in de periode een aantal instellingen zijn samen gegaan.
Doel
Het ondersteunen van de zorgorganisatie bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van
een pilot met het zorgleefplan van ActiZ in digitale vorm (EPD).

Betrokken partijen
• Projectteam ‘Door denken naar Doen’
• Uitvoering van het deelproject: Greta Schaafsma, in het kader van een afstudeerstage Psychologie
• Zorgorganisatie: locatiemanager en afdelingshoofden.
Activiteiten
periode

activiteiten

producten

Fase 1- oriëntatie op zorgleefplan
september t/m november 07

-

theoretische oriëntatie
diverse werkbezoeken
bijwonen presentatie

-

Fase 2
- oriëntatie op huidige en
gewenste situatie
- in kaart brengen
belemmerende en bevorderende
factoren tav implementatie EPD
december 07 t/m januari 08
Fase 3 – opzetten van
implementatieplan en plan
voor de pilot
februari 08 - april 08

-

gegevensverzameling dmv
observatie en interviews
met teamleiders en
verzorgenden
analyse gegevens
theoretische oriëntatie

-

rapport huidige en
gewenste situatie

-

implementatieplan
enquête

-

-

verslag presentatie
TISCare TCM
verslagen werkbezoeken

Resultaten: bevindingen van deelnemers
Op 7 april 2008 is er een gesprek met de locatiemanager geweest. Zij is tevreden over de
werkzaamheden, zeker gezien het verloop van het project. Omdat er geen beslissing genomen werd over het EPD kon geen pilot gedraaid kon worden. Haar wens is dat het ontwikkelde instrument om de huidige en gewenste situatie in kaart te brengen ook breder
ingezet gaat worden.
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De ontwikkelde generieke kennis en noties over het inzetten van een EPD en het vormgeven van de pilot zouden haar inziens in het vervolg traject gebruikt moeten worden.
Resultaten: bevindingen van de auteur
Kijkend naar het doel is dit slechts deels gerealiseerd, aangezien de uiteindelijke tijdsplanning van de participerende organisatie niet meer aansloot bij de projectperiode.
De instelling is ondersteund bij de oriëntatie en voorbereiding van de implementatie en de
pilot, niet bij de uitvoering van de pilot. Binnen dit deelproject zijn zaken ontwikkeld die
echter in het vervolg traject van deze instelling wel degelijk een rol kunnen spelen. Er is
een semi-gestructureerde vragenlijst ontwikkeld om de relevante gegevens in kaart te
brengen bij teamleiders en medewerkers. De belemmerende en bevorderende factoren
ten aanzien van zowel inhoud, organisatie en bij de medewerkers zijn in kaart gebracht.
De huidige en wenselijke situatie zijn beschreven wat betreft de inhoud van en werkwijze
met het zorgleefplan, de competenties van de verzorgenden en de eisen aan het EPD.
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een globale opzet van een implementatieplan.
Op de vraag hoe er in het EPD aansluiting gevonden kan worden met de visie op belevingsgericht werken kan geen antwoord gegeven worden, aangezien de keuze nog niet
gemaakt is. De diverse vormen en systemen van een EPD hebben verschillende mogelijkheden wat betreft de invulling en aanpassing. De vormgeving, formulieren en gebruiksmogelijkheden worden uiteindelijk door de leverancier naar wens van de instelling aangepast. De EPD’s die bekeken zijn, bieden standaard echter weinig mogelijkheden om het
verhaal en de wensen van de bewoner tot uitdrukking te laten komen.
De methodiek en kennis die binnen dit project ontwikkeld is kan gegeneraliseerd worden
naar andere instellingen die een vorm van het EPD willen invoeren.
Samenvattend: er zijn zeker resultaten, maar andere dan van te voren voorzien waren.
Procesevaluatie
De oriëntatiefase is uitgevoerd door de stagiaire. Zij kreeg veel medewerking van andere
instellingen waar met een EPD gewerkt werd en van het bedrijf waar in eerste instantie de
keuze op gevallen was.
De uiteindelijke keuze van en besluitvorming over het EPD werd een aantal maal uitgesteld en is nu nog niet gemaakt. Dit heeft geleid tot een tussentijdse bijstelling van de
doelstelling tot het voorbereiden van de pilot EPD.
Om hiervoor gegevens te verzamelen hebben diverse activiteiten bij twee afdelingen
plaatsgevonden. Deze afdelingen wilden beiden aan de pilot meewerken, mede vanwege
de extra begeleiding die ze daarbij zouden krijgen. Zij waren teleurgesteld toen dat niet
doorging. Wel hebben zowel de teamleiders als de verzorgenden meegewerkt aan het in
kaart brengen van de huidige en de gewenste situatie.
Momenteel is er vanuit de gehele organisatie een stuurgroep en een werkgroep rond het
EPD geformeerd. Er is gevraagd om daar vanuit het Talmalectoraat een bijdrage aan te
leveren.
Leerpunten
Al bij het aanvaarden van deze vraag is er bij de locatiemanager overleg gevoerd over de
randvoorwaarden. Eén daarvan was de synchrone looptijd van de invoering van het EPD
met de looptijd van het project. Zodra definitief bleek dat de besluitvorming over het EPD
uitgesteld werd is er gekeken naar alternatieven zodat de stagiaire toch haar stagetijd
zinvol door kon brengen en een zinvolle bijdrage kon leveren. Achteraf bezien is de periode van “wachten” toch wel vrij lang geweest.
In dit deelproject is bij uitstek gebleken dat het verloop van de opdracht geheel afhankelijk is van de participerende instelling. Bij het aangaan van samenwerking bij een dergelijk
project is het raadzaam om van te voren een inschatting te maken van het risico op uitloop en verandering.
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De stagiaire werkte heel zelfstandig, maar onder supervisie op afstand van een projectmedewerker. Er is veel tijd in de begeleiding gaan zitten, mede vanwege de complexiteit
van de vraag. Binnen de instelling was weinig tijd voor inhoudelijke begeleiding van de
locatiemanager of iemand anders. Bij een dergelijk complexe opdracht die door een stagiaire of student uitgevoerd wordt zal dat in het vervolg beter van te voren afgestemd moeten worden.
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Website ‘doordenkennaardoen.nl’
Toelichting
Vanaf de start van het project is een website geopend. In eerste instantie was deze site
bedoeld als kennisuitwisselingplatform voor alle projectmedewerkers. We willen een relatief ‘veilige’ (met inloggen beschermde) digitale omgeving creëren waar iedere betrokkene
bij het project maar vooral de professional informatie kan halen en brengen over belevingsgericht werken en in het bijzonder BGW in relatie tot het project.
In de loop van het project blijkt dat actieve participatie door projectpartners in de kennisuitwisseling nauwelijks plaatsvindt. Naar aanleiding daarvan is de doelstelling van de site
verandert van ‘kennisuitwisseling’ naar ‘kennisdeling’ . De website is vanaf december toegankelijk gemaakt voor iedere belangstellende.
Het webadres is www.doordenkennaardoen.nl
Doel website versie 1
Doel van de projectsite is kennisuitwisseling tussen projectdeelnemers over BGW
Doel website versie 2
Doel van de projectsite is kennisdelen door projectorganisatie naar belangstellenden over
BGW en in het bijzonder BGW in relatie tot het project.
Specifiek geformuleerde uitgangspunten voor ontwerp website
passend/ uitnodigend taalgebruik, uitgangspunt is de professional
 naast tekst vooral veel beeldmateriaal
 overzichtelijke navigatiestructuur
 rustig, positief kleurgebruik
 herkenbaar zijn als NHL en Talma lectoraat
 eenvoudig te bedienen reactiemodules


Betrokken partijen
Projectteam ‘Door denken naar Doen’
IT-Works
Afdeling CMD- NHL

Activiteiten
Fase 1
Maart tot Mei 2007
Fase 2

Mei tot December 2007

Fase 3

December 2007 tot 10 Maart 2008

Oriëntatie op, en ontwerp
website incl. beheersmodule
Website versie 1
Alle projectbetrokkenen
ontvangen inlogcode
Website versie 2

Resultaten: bevindingen van deelnemers
In bijlage 1 zijn statistieken te vinden waaruit valt op te maken hoeveel bezoekers op de
site zijn geweest, in welke periode en uit welke landen.
Resultaten: bevindingen van de auteur
Doel website versie 1: kennisuitwisseling tussen projectdeelnemers.
Bij tussentijdse evaluatie blijkt dat het uitwisselen van kennis middels de website niet is
gelukt. Buiten de projectmedewerkers is er nauwelijks sprake geweest van een actieve
participatie vanuit de andere projectpartners.
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Doel website versie 2: kennisdelen door projectorganisatie naar belangstellenden.
Dit doel is behaald. Uit de statistieken zou je kunnen opmaken dat de website in de loop
van het jaar meer bekend wordt en in toenemende mate wordt bezocht. De bezoeker
heeft wel informatie gehaald maar niet gedeeld. Het aantal bezoekers vanuit het buitenland, voor zover relevant voor dit project, is toegenomen vanaf december.
Ontwerp website:
Op de vraag of het ontwerp van de site voldoende toegespitst was op de gewenste groep
bezoekers is niet als zodanig te beoordelen. Hier is in de evaluatie niet expliciet naar gevraagd. Een voorzichtige conclusie kan getrokken worden n.a.v. het cijfer waarmee de
bezoekers de site beoordelen.
Procesevaluatie
Fase 1 Maart tot Mei 2007
Oriëntatie m.b.t.:
hosting website, zoeken opdrachtnemer
Optie 1:
De eerste oriëntatie is gericht op de opleidingsafdeling Communicatie en Multi Media Design (CMD) van de NHL. Door een ander tijdspad voor wat betreft de onderwijsorganisatie
waren er geen studenten in staat tijdens deze maanden aan de opdracht te werken.
Optie 2:
Oriëntatie op de mogelijkheden van de interne, ondersteunende diensten van de NHL.
Door met name gebrek aan duidelijkheid vanuit deze diensten over de verantwoordelijke
personen, organisatiemogelijkheden en de kosten is deze oriëntatie stop gezet.
Optie 3:
Vanaf nu is er gefocust op een externe opdrachtnemer.
De opdracht voor hosting en ontwerp is verstrekt aan IT- Works.
De slagvaardige, klantgerichte werkwijze en de eerdere ervaring met dit bedrijf was doorslaggevend.
Leerpunt:
Voor het kunnen laten participeren van studenten bij projectactiviteiten moeten we ons
vroegtijdig laten informeren over de onderwijsorganisatie/ -planning bij andere instituten/
opleidingen binnen de NHL.
Beheer van de website
Het beheer was in handen van één projectmedewerker en één projectassistent. Als achterwacht functioneerde medewerkers IT Works. De keus voor onervaren beheerders boven
medewerkers IT Works had te maken met de beperkte financiële middelen.
De ervaring dit jaar leert dat het inhoudelijk vormgeven aan een website specifieke competenties vraagt. De beheerders hebben zich, door het moeten stellen van andere prioriteiten, niet specifiek kunnen bekwamen in het ontwikkelen van deze competenties. Of dit
een effect heeft op het deels wel, deels niet behalen van de gestelde doelen wordt niet
duidelijk.

39

Leerpunt:
Op het moment dat de website wordt gezien als één van de ondersteunende instrumenten
is het belangrijk de taak voor beheer serieus mee te nemen in de verdeling van tijd,
menskracht en middelen. Het is gebleken niet een klus te zijn die ‘er even bij gedaan
wordt’.
Procesevaluatie:
Fase 2
Mei tot December 2007
Fase 3
December 2007 tot 10 Maart 2008
Van website versie 1 naar versie 2
De motivatie voor de veranderde doelstelling voor de website wordt al eerder beschreven
en heeft te maken met het ontbreken van participatie door projectpartners op de site. De
oorzaak voor het ontbreken hiervan zou kunnen liggen in het feit dat we de professionals
wilden uitnodigen tot kennisdeling maar tegelijkertijd aan iedere projectbetrokkene een
inlogcode verschaften.
Impliciet was er tijdens fase 2 al sprake van meerdere (verborgen)doelen. We wilden ook
bepaalde organen en personen inzage bieden in de ontwikkeling en voortgang van het
project
(management, bestuurders, begeleidingsgroep e.d.). Daarnaast wilden we voor anderen
verantwoording afleggen (RAAK, MT NHL e.d.). Mogelijk heeft dit gemaakt dat de professional zich helemaal niet zo veilig heeft gevoeld te reageren.
Tevens speelt mee dat de professionals zoals uit een steekproef is gebleken, relatief weinig computer minded zijn. Terecht kan de vraag gesteld worden of een website hét instrument is voor de professional om te komen tot kennisuitwisseling. Deze laatste vraag
vormde de aanleiding voor het ontwikkelen van een ander instrument ‘COPzorg’: een
community of practice met face to face momenten ondersteund door een digitale community omgeving.
Leerpunt:
Duidelijkheid over doel, doelgroep en blijvend consistent handelen.
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Bijlage project: website
Website versie 1:
Alleen homepage/ index pagina vrij toegankelijk, voor alle overige pagina’s
moest worden ingelogd.
Betreft periode mei 2007 tot december 2007
Onderwerp

Totaal opvragingen

Alle pagina's
Onderwerp

112.118
Totaal opvragingen

Index pagina

1,104

Website versie 2:
Volledig toegankelijk gemaakt vanaf december 2007

Betreft periode maand december 2007
Samenvatting

Bekeken verkeer *

Aantal bezoeken

Pagina´s

40
(1.33 bezoeken/bezoeker)

335
(8.37 Pagina´s/Bezoek)

Periode februari tot 10 maart 2008
Samenvatting
Aantal bezoeken

Pagina´s

1102

36496
Pagina´s/Bezoek

Bekeken verkeer *

Bezoekers domeinen/landen
Betreft periode maand december 2007
Pagina´s

Hits

Netherlands

Domeinen/Landen
nl

311

2392

Commercial

com

8

40

Network

net

6

34

Onbekend

ip

5

5

Belgium

be

5

5

Bezoekers domeinen/landen
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Periode februari tot 10 maart 2008
Pagina´s

Hits

Netherlands

Domeinen/Landen
nl

35380

92236

Onbekend

ip

565

2565

Commercial

com

166

986

Network

net

116

1039

Belgium

be

62

93

Italy

it

41

130

Germany

de

33

150

Czech Republic

cz

29

29

Slovak Republic

sk

12

69

Sweden

se

11

160

Finland

fi

7

7

France

fr

6

111

Taiwan

tw

6

100

Russian Federation

ru

5

29

Romania

ro

5

123

Canada

ca

5

108

China

cn

4

84

Brazil

br

4

73

Switzerland

ch

4

83

Austria

at

4

89

100

3

23

Australia

au

3

64

Poland

pl

3

51

Argentina

ar

3

59

United Kingdom

uk

2

26

Malaysia

my

2

58

Mexico

mx

2

34

India

in

2

55

Chile

cl

2

52

arpa

2

24

Onbekend

Old style Arpanet
Ukraine

ua

1

24

Israel

il

1

25

Spain

es

1

25

Denmark

dk

1

25

Saudi Arabia

sa

1

27

USA Military

mil

1

26

South Africa

za

1

25

0

0

Andere
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