Spetterende proeftuin
van De Zorgacademie
Samen maken we de zorg en het
onderwijs leuker, fijner en beter
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Hoe bereid je toekomstige
zorgprofessionals en patiënten of
cliënten met hun familie voor op
de uitdagingen waar zorg en welzijn voor staan? Door mèt ze te
praten en niet over ze.
Zo wordt de zorg en het onderwijs
leuker, fijner en beter!

Tijdens de European Week of Social Innovation in Tilburg verzamelden ruim tachtig
studenten, docenten, praktijkbegeleiders,
patiënten/cliënten én hun familie zich op
donderdag 19 september in de creatieve
proeftuin van De Zorgacademie. De uitdaging deze ochtend: hoe bereiden onderwijs en zorg de aanstaande professional
voor op de toekomst? Het werd een spetterende ochtend met concrete acties om
het anders te gaan doen.
Waarom?
Elke dag staan de kranten vol met dramatische berichten. De zorg wordt onbetaalbaar.
Ouderen krijgen niet langer het recht op een
schone luier en familieleden worden geacht
vrijwilligerswerk te komen doen in het verpleeghuis waar pa of ma wordt verzorgd. Dat
terwijl mensen tegenwoordig zelf willen bepalen hoe en welke zorg ze krijgen. Dat
vraagt wat van de huidige zorgprofessionals
en van de jongeren die nu worden opgeleid.
Dat vraagt ook zeker wat van de scholen en
zorginstellingen die samen de professional
van de toekomst opleiden. Het moet anders,
het moet beter!

bedenken van een experiment om het anders te doen. De ontdekkingstocht beslaat vijf
casussen uit de praktijk van alle dag: Geluk,
Familiezorg, Communicatie, Tijd & aandacht,
School en de praktijk.
De Stand Up Musician maakte een muzikale
wrap up van de ochtend. Zijn lied met een
sfeerimpressie van de Proeftuin kunt u terugzien op deze site.
Wij presenteren u ook graag de casussen en
laten zien hoe we met kleine oplossingen in
de vorm van experimenten een stap zetten
naar verandering en verbetering. De resultaten zijn verbluffend en zijn door De Zorgacademie met veel enthousiasme ontvangen.
Zij gaan een aantal van deze experimenten
de komende tijd uitvoeren. Op de site
www.zorgacademie-mb.nl houden we u op
de hoogte en nodigen we u uit om mee te
doen. En: delen we onze ervaringen. Zo laten
we zien dat het onderwijs en de zorg wel degelijk kunnen vernieuwen en verbeteren!

Verhalen, patronen en experimenten
Na een inspirerende inleiding verzorgd door
Sjaak Bloem, gingen alle deelnemers aan de
slag met het delen van verhalen, het onderzoeken van de onderliggende patronen
(waarom doen we het eigenlijk zo?) en het

2

3

Casus 1 Geluk
Stichting Prisma stelt het geluk centraal voor elke cliënt.
Suzanne bijvoorbeeld geniet enorm als ze naar de
bloemist mag en een mooie bos bloemen kan kopen voor
haar moeder, die haar in het weekend komt opzoeken.
Begeleidster Els moet echter de aandacht verdelen over
alle cliënten van de groep. Zij vraagt zich af: hoe regel ik?
Is het verantwoord als ik de stagiaire inschakel? Moet ik
het eerst navragen bij Marjan, de docent van het ROC?
En wat zouden de ouders van Suzanne ervan vinden?
Mag ik van Prisma wel een cliënt op pad sturen met
een stagiaire? Zoveel vragen en regeltjes die het geluk
van Suzanne heel makkelijk in de weg staan…
Experiment 1: Dwars-doe-dag
Experiment 2: Dromen, durven en doen
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Experiment 3: Dag zonder regels
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Experiment 1:
Dwars-doe-dag

Experiment 2:
Dromen, durven
en doen

We organiseren een dwars-doe-dag! Een dag
die uiteindelijk uitgroeit tot een geluksdag
voor cliënten. We vragen studenten en mantelzorgers om mee te doen en de dag helemaal naar wens van de cliënt in te vullen.
De zorgprofessionals maken de dag mogelijk. Ervaringen die we opdoen, delen we in
het onderwijs tijdens het vak ‘Geluk’. Ook
verzorgen mantelzorgers en cliënten gastcolleges met volop inspiratie uit de dagelijkse
praktijk.

Eigen regie is bepalend voor het geluk van
de cliënt. Cliënt, familie en zorgverlener
gaan samen dromen en kijken welke zorg
nodig is, hoe het proces er dan uit moet
zien, wanneer er ruimte bestaat voor iedereen en hoe belemmeringen en angsten kunnen worden weggenomen. Durven dus!
Doordat iedereen gelijk is en men samen op
deze manier het geluk van de cliënt kan invullen, gaan we ook doen! Zo ontstaat er
balans in de zorg-driehoek. Goed voorbeeld,
doet goed volgen! Daarom brengen cliënten,
hun familie en zorgverleners hun ervaringen
in tijdens de opleiding. Zo leren zorgprofessionals van de toekomst hoe ze dit in de
toekomst ook zelf kunnen doen.
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Experiment 3:
Dag zonder regels
We gaan een dag lang alle regels loslaten.
We vragen de cliënt wat hij wil. Alles kan en
alles mag. Samen met stagiaires vult de
zorgprofessional de wensen van de cliënt in.
We onderzoeken wat er gebeurt en ontdekken geheid dat je eigenlijk veel minder regels nodig hebt om de dag zonder ongelukken door te komen. Wedden dat het veel
leuker wordt voor de cliënt, de zorgprofessional en de stagiair?
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Casus 2 Familiezorg
Ed is 70 jaar en woont in Oisterwijk. Hij is eigenlijk nog relatief

familie
zorg

jong, maar mankeert van alles. Toch is Ed nog te gezond om opgenomen te worden in een verzorgingstehuis. Dat wil hij ook helemaal niet. Maar zijn kinderen, die allemaal buiten het dorp wonen,
maken zich wel zorgen. Dochter Marleen: ‘Mijn vader kan zelf zijn
boodschappen niet meer doen, zijn huis en tuin niet meer bijhouden en volgens mij is hij soms best eenzaam. Ik zou dolgraag meer
voor hem doen, maar heb mijn handen vol aan mijn gezin en baan.
Mijn vader heeft maar een klein pensioentje en kan onmogelijk
allerlei hulp inhuren. Ik maak me echt zorgen. Ik heb Familiezorg
Hart van Brabant gebeld om te vragen hoe we de zorg voor mijn
vader kunnen organiseren, zodat hij op een fijne manier oud kan
worden in zijn eigen huis en betrokken blijft bij de mensen in zijn

Experiment 1: Workshop kwetsbaarheid

omgeving.’

Experiment 2: Samen op stap
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Experiment 3: Durf te vragen
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Experiment 1:

Experiment 2:

Experiment 3:

Workshop kwetsbaarheid

Samen op stap

Durf te vragen

We gaan zorgprofessionals een workshop
geven waarbij ze leren zich kwetsbaar op te
stellen. We leren ze te praten van mens tot
mens. Daardoor verbetert de relatie tussen
zorgverlener, de patiënt en zijn familie.
Goede ervaringen gaan we delen, zodat ook
anderen leren op een positieve manier te
luisteren naar de ander. Het kan wel!

Patiënten, cliënten, familieleden en studenten gaan samen met de buurtbus op stap.
De docenten chauffeuren en rijden overal de
bus voor waar mensen hebben aangegeven
te willen in- of uitstappen. Onderweg maken
we het gezellig en kijken we wat we voor
elkaar kunnen betekenen. Natuurlijk brengen we iedereen ook weer netjes thuis!

We leren patiënten, cliënten en hun familie
hoe ze moeten vragen wat ze echt nodig
hebben. Daarna oefenen ze het onderhandelen. En ontdekken ze dat in samenspraak en
op een gelijkwaardige manier met zorgprofessionals kan worden afgestemd hoe, waar
en wanneer hun vragen kunnen worden
ingevuld.
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Casus 3 Communicatie
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Het is bezoekuur in het ziekenhuis. Chantal loopt stage op de
afdeling waar mijnheer Jansen is opgenomen met hartklachten.
Chantal is moe. Het was een lange dag. Na het bezoekuur kan ze
lekker naar huis. Op de kamer van mijnheer Jansen zitten aan het
einde van het bezoekuur zijn vrouw, zoon en dochter nog aan zijn
bed. Ze moeten naar huis. ‘Ik merk dat ik net te kortaf ben als ik
tegen de patiënt en zijn familie zeg dat het bezoekuur voorbij is.
Ze willen niet naar me luisteren. Ik leg ze met enige moeite uit
dat hun vader en man moet rusten. Er ontstaat een discussie.
De dochter van mijnheer Jansen wil graag blijven om te zien dat
haar vader goed de nacht in gaat. Ze wil dat ik het hoofd van de
verpleging roep. Ik kan wel door de grond zakken. Ik had het
echt anders moeten aanpakken. Wat nu?’

Experiment 1: Afstandsbediening voor urgentie
Experiment 2: Dag van het verwachtingspatroon
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Experiment 3: Zelfrapportage van de beleving
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Experiment 1:

Experiment 2:

Experiment 3:

Afstandsbediening
voor urgentie

Dag van het
verwachtingspatroon

Zelfrapportage van
de beleving

Elke patiënt of cliënt krijgt een afstandsbediening waarmee hij om hulp kan vragen en
waarmee hij ook zelf kan aangeven hoe snel
hij hulp nodig heeft. Wedden dat er meer
begrip voor elkaar ontstaat?

We organiseren een speciale dag voor zorgprofessionals waarbij ze samen met patiënten, cliënten en mantelzorgers oefenen hoe
ze verwachtingspatronen op elkaar kunnen
afstemmen. Ze bespreken met elkaar mooie,
sprekende voorbeelden. Zo ervaren ze samen hoe het beter kan!

We maken op een hele simpel manier een
zelfrapportage. Patiënten en cliënten kunnen
hiermee laten zien hoe de vlag erbij hangt
aan het einde van hun dag. Hoe hebben ze
geslapen, is er bezoek geweest, ben ik buiten geweest? Aan de hand van smilies vullen de patiënten en cliënten deze rapportage en kwaliteitsmonitor. En waarom niet in
de vorm van een app? Zo blijkt of de zorg
beter, leuker en fijner wordt!
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Casus 4 Tijd en aandacht

tijd &
aandacht

Mevrouw Willemse heeft hoge nood. De dame van 86 woont
in het verpleeghuis en is al een tijd wakker. Ze roept om hulp.
‘Wie kan mij even naar het toilet brengen? Jij daar, wil je me
alsjeblieft helpen?’ Lisanne, die op de gang staat te wachten
totdat haar werkbegeleidster haar meeneemt naar een andere
cliënte. ‘Mevrouw, ik zou niets anders willen, maar ik mag dat niet
alleen doen.’ Mevrouw Willemse wordt boos. ‘Jullie hebben ook
nergens tijd voor. Geen tijd voor een praatje, geen tijd voor een
wandelingetje en zelfs geen tijd om me naar de wc te brengen.’
Lisanne slikt. Ze voelt zich ellendig.

Experiment 1: Workshop ‘Hoe voelt het nou?’
Experiment 2: Regelvrije zone
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Experiment 3: Weten voor wie je zorgt
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Experiment 1:
Workshop
‘Hoe voelt het nou?’
We organiseren een workshop waarbij
zorgprofessionals zelf gaan ervaren hoe het
voelt om te moeten wachten om naar de wc
te gaan, je eten te krijgen of een praatje te
maken. Be patiënt tot be patient!
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Experiment 2:

Experiment 3:

Regelvrije zone

Weten voor wie je zorgt

We stellen een dag in met een regelvrije
zone op de afdeling, de wijk of de school.
We gaan normaal doen en met elkaar in
gesprek om te bezien wat de patiënt, cliënt
en student echt nodig heeft. Zo krijgt de
patiënt de zorg die hij nodig heeft en krijgt
de student de kans echt in de praktijk te
leren.

We laten op elke woongroep of afdeling zien
wie er woont en leeft. Aan de hand van een
smoelenboek aan de muur wordt zichtbaar
waar deze mensen echt gelukkig van worden. Zo zien zorgprofessionals en studenten
elke dag voor wie ze wat kunnen betekenen. Zo wordt de zorg leuker, beter en fijner!
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Casus 5 School en de praktijk
Sandra volgde een hele leuke eerste stage bij een verzorgingshuis.

school &
praktijk

In het begin moest ze wennen aan de manier van werken. Het was
toch echt anders dan dat ze op school geleerd had. Bedden moesten anders worden opgemaakt, het dagritme week af en Sandra
mocht bepaalde handelingen niet doen, terwijl ze die op school
allemaal al lang had geleerd. Maar regels zijn regels bij de instelling. Nu mag Sandra een tweede stage gaan doen. Ze is benieuwd,
maar ook haar docente kan haar nog weinig vertellen. Ze weet niet
precies wat Sandra kan verwachten. Zo komt Sandra tamelijk
onvoorbereid op haar eerste stagedag. Haar werkbegeleidster is
meteen duidelijk: ‘Vergeet alles maar wat je tot nu toe geleerd
hebt, want hier doen we alles anders.’ Daar gaan we weer,
denkt Sandra…

Experiment 1: Ervaringsdeskundige aan zet
Experiment 2: Docent en werkbegeleider op stage
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Experiment 3: Workshop voor korte lijntjes
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Experiment 1:

Experiment 2:

Experiment 3:

Ervaringsdeskundige
aan zet

Docent en werkbegeleider
op stage

Workshop voor korte lijntjes

De theorie van het onderwijs sluit niet goed
aan op de praktijk van de zorg. Daarom nodigen we ervaringsdeskundigen uit om op
school studenten tijdens de lessen te laten
zien hoe je een stoma op de juiste manier
vervangt of die wond zo verzorgt dat de patiënt geen pijn heeft.

In dit experiment is het niet de student die
op stage gaat, maar de docent en de werkbegeleider. De docent gaat ontdekken hoe
de zorgpraktijk werkt en de werkbegeleider
gaat zien hoe het onderwijs haar kennis
overbrengt op studenten. Wedden dat het
onderwijs en de zorg beter en leuker worden?

Alle lijnen tussen de opleidingen en de praktijk zijn lang en stroperig. We organiseren
een workshop waarbij docenten, werkbegeleiders, studenten en patiënten alle lijntjes
in beeld brengen. Bovendien bekijken we
welke lijntjes korter kunnen of helemaal
kunnen worden losgeknipt. Soms is het beter als mensen het zelf regelen!
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Heeft u nog goede ideeën?
Heel graag nodigen we u uit om mee te bouwen aan het zorglandschap van de toekomst. Op de site www.zorglandschap2025.nl vindt u een aantal schetsen van een
brainstorm die Het InnovatieNetwerk van het Ministerie van Economische Zaken in
juni hield met twintig experts uit het veld. Bouw mee en inspireer de zorg!

Bedankt!
De Proeftuin van De Zorgacademie is een initiatief van Jacline de Kort van de Fanfabriek en
Fridy Latijnhouwers van Hart voor verhalen. Zij zijn ervan overtuigd dat je de wereld kunt
veranderen door met elkaar in gesprek te gaan en samen kleine oplossingen te bedenken
voor grote uitdagingen. Door dit gesprek te faciliteren, komen oplossingen van onderop en
is er meteen draagvlak en zetten mensen zelf de gewenste verandering in gang.
Jacline en Fridy zijn trots op de resultaten van de Proeftuin. Ze bedanken alle deelnemers
van harte voor hun enthousiasme, ideeën, creativiteit en openheid.

Colofon
Projectteam:
Jacline de Kort | FanFabriek
Fridy Latijnhouwers | Hart voor Verhalen
Carolien Schrievers | FanFabriek
Jacqueline Heefer | Fontys Communicatie
Foto’s:
Ed Mutsaers | Beeldvanger
Vormgeving:
Sjoerd Cloos | ontmoetSjoerd
Muziek en zang:
Stand Up Musician Bart

Bovendien bedanken zij De Zorgacademie voor het vertrouwen om de Proeftuin waar te
mogen maken. En zeggen zij dank voor de ondersteuning van het Innovatienetwerk van het
ministerie van EZ en Rabobank Hart van Brabant!
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