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Van Kleef Instituut
Al 10 jaar kennis en inspiratie 
voor de zorgprofessional!



Inspiratie voor  
tien(duizenden)!
VKI ondersteunt en inspireert al 10 jaar duizenden verpleegkundigen en 
verzorgenden in de langdurige zorg. We bieden hen de kennis en handvatten 
die ze in de praktijk nodig hebben. 

Die kennis willen we laten groeien en met anderen delen. Wie - net als VKI 
en haar partners - wil investeren in de ontwikkeling van de zorgprofessional, 
betrekken we dan ook graag in ons netwerk. VKI is het netwerk waarin je 
samen leert en innoveert. Wij zien samenwerking als kans om met elkaar de 
zorg klaar te stomen voor de toekomst.

Doet u mee? In dit boekje laten we zien wat u kunt verwachten als u zich 
aansluit bij VKI. We vertellen wat we doen, delen succesvolle projecten 
die onze basis vormen en laten meerdere netwerkpartners aan het 
woord. Samen zijn we VKI, het kennis- en inspiratienetwerk van en voor 
zorgprofessionals.

Elvira Nijhof, 
directeur Van Kleef Instituut

“Is die steunkous 
echt medisch 

nodig of speelt er een 
andere zorgvraag, zoals 

eenzaamheid?”
Bewegingswetenschapper 

Hanneke Knibbe

“Techniek in 
de zorg is vrijwel 

nooit ‘plug and play’. 
Zorgprofessional,  
bemoei je ermee!”
Hoogleraar Roland 

Friele

“Uit TNO-
onderzoek blijkt dat 

1 op de 20 ziektedagen 
van zorgverleners puur te 
maken heeft met agressie 

op de werkvloer.” 
Psycholoog Ronald 

Geelen

@VKI010 
“Zeer benieuwd 
naar de eerste 

kennisnetwerkbijeenkomst 
 “de nieuwe zorgprofessional”. 

 Leer je netwerk kennen!”
Wijkverpleegkundige Violieke 

van Eijk (@Violieke)

Annechien Verkade, 
voorzitter bestuur Van Kleef Instituut



Wijkverpleegkundige Riet Knot 

“Sinds 1 januari 2015 
hebben we er flink wat  
taken bij gekregen”

  “Zorg indiceren, werken in zelfsturende 
  teams en de spil in de wijk zijn... Ik zie het 
gelukkig als uitdaging, maar het is een grote 
verantwoordelijkheid. Daarom vind ik het een feestje 
om naar de bijeenkomsten van VKI te gaan, net als 
vakgenoten van andere organisaties. Samen leren 
we over actuele ontwikkelingen én van elkaar! Die 
ondersteuning maakt je sterker in je rol. Ik ga altijd 
vol energie weer naar huis.”
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Rob van Dam,    
bestuursvoorzitter Careyn 

“VKI is voor mij een belangrijke partner in het promoten en ontwikkelen 
van het verpleegkundig vakvrouwschap! De komende twee jaar zullen 
best moeilijk worden: de professionaliteit moet toenemen, terwijl de 
financiële druk groot is. Daarom zijn we nadrukkelijk bezig de positie 
van de zorgprofessional veel meer centraal te zetten. VKI is een heel 
laagdrempelige manier om de zorgprofessional hierbij te ondersteunen. 
Dat past dus fantastisch bij waar wij mee bezig zijn!

De ontwikkelingen die partners doormaken, bundelt en versterkt VKI.  
We delen best practices en ontwikkelen nieuwe manieren van werken.  
Zo versterken we de innovatiekracht van onze organisaties. 

Wat ik bovendien prettig vind: het is een kleine club. VKI werkt snel en 
flexibel, de lijnen zijn kort. Zo blijft er niets aan de strijkstok hangen. En 
verzorgenden en verpleegkundigen weten elkaar dankzij VKI over de 
muren van de eigen zorgorganisaties makkelijk te vinden; dat wordt 
enorm gewaardeerd en versterkt de vakontwikkeling.”

Eigen  
innovatiekracht  
versterken

4 kernpartners (Careyn, ActiVite, Laurens en  
De Zellingen).

Een netwerk van meer dan 10.000  
zorgprofessionals.

Samenwerkingsconvenant met Hogeschool Leiden  
en Hogeschool Rotterdam.

In 10 jaar circa € 2 miljoen aan subsidies voor   
onderzoeks- en ontwikkelprojecten.

VKI in de basis

“VKI is een belangrijke partner in het promoten 
en ontwikkelen van het verpleegkundig 
vakvrouwschap!“
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VKI is in ruim 10 jaar uitgegroeid tot een stevig kennisnetwerk van en 
voor zorgprofessionals. Op deze pagina’s leest u hoe VKI is ontstaan 
en waar de organisatie nu voor staat.  

Roots in de zorg 
In 2005 is VKI ontstaan als doorstart en verzelfstandiging van de 
Thuiszorgacademie, een gezamenlijk project van vijf zorgorganisaties. 
De missie was vanaf de start duidelijk: VKI werkt met en voor zorg-
organisaties aan de ontwikkeling, inspiratie en ondersteuning van 
zorgprofessionals in de langdurige zorg. Dit doen we door kennisdeling, 
deskundigheidsbevordering en zorginnovatie. 

Van Marrigje  
naar 10.000  
zorgprofessionals

Financiële bijdragen
VKI kon en kan groeien dankzij de projectsubsidie van de Stichting 
Gerard van Kleef, de financiële bijdragen van onze vier kernpartners 
(Careyn, ActiVite, Laurens en De Zellingen) en abonneehouders, zoals de 
Coöperatie Wijkverpleegkundige zorg Rotterdam. Daarnaast vragen we 
gericht onderzoeks- of projectsubsidie aan bij partijen als ZonMw .

Schakel tussen onderzoek, opleiding en zorgorganisaties
We zijn de schakel tussen zorgorganisaties en onderzoeks- en 
kennisinstituten, zoals het NIVEL, Vilans, universiteiten, ROC’s en 
hogescholen. We signaleren trends en luisteren naar de ervaring 
van verpleegkundigen en verzorgenden uit de praktijk. Die actuele 
ontwikkelingen en praktijkervaringen onderzoeken we en vertalen 
we naar praktisch toepasbare kennis, hulpmiddelen en tools voor de 
zorgprofessional. 

Op maat voor kernpartners en abonneehouders
We ontwikkelen nieuwe werkwijzen, workshops en bijeenkomsten op 
maat voor onze kernpartners. Ook abonneehouders kunnen deelnemen 
aan onze activiteiten; zij betalen per deelnemer. Bij de bijeenkomsten die 
we organiseren, komen dus meerdere medewerkers van verschillende 
zorgorganisaties samen. Zo leren ze van elkaar en werken ze samen aan 
de ontwikkeling en vernieuwing in de zorg.

Accreditatie
De bijeenkomsten en workshops accrediteert VKI bij het Kwaliteits-
register Verpleging en Verzorging, zodat zorgprofessionals hun 
portfolio opbouwen en kunnen laten zien dat ze actief werken aan hun 
vakontwikkeling.

De naam Van Kleef Instituut is een hommage aan 

Marrigje van Iperen en haar man Gerard van Kleef. 

Marrigje was jarenlang wijkverpleegkundige, die er 

volgens de overlevering ‘niet voor terugdeinsde om op 

haar motorfiets in leren uitmonstering visites af te leggen’. 

Ze heeft zich altijd ingezet voor de ontwikkeling van haar 

vak en die missie leeft voort dankzij de oprichting en 

subsidies van de Stichting Gerard van Kleef en VKI. 

Het echtpaar Van Kleef slaat de eerste paal van “t Kruispunt’ in Capelle aan de IJssel
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VKI
signaleert en onderzoekt trends en ontwikkelingen in   
de zorg.

ontwikkelt praktische tools en workshops voor 
zorgprofessionals. 

verbindt kennis en mensen in de zorg.

Teuni van Wijngaarden, 
bestuursvoorzitter De Zellingen  

“VKI heeft altijd een speciale betekenis voor me gehad. Marrigje van Iperen, 
de vrouw van Gerard van Kleef (aan wie VKI haar naam heeft ontleend), 
was jarenlang wijkverpleegkundige bij De Zellingen. Ik heb het echtpaar 
zelf gekend! Het doet me veel dat hun nalatenschap zo veel betekent voor 
de ontwikkeling van de zorgprofessional. 

In een tijd waarin de thuiszorg langzaamaan verloren ging, zorgden we 
samen met VKI dat de professie juist werd ondersteund en nieuw leven 
werd ingeblazen. En nog steeds staat de deskundigheidsbevordering 
van de zorgprofessional voorop. VKI zoekt de verbinding en pakt 
relevante puzzels op, zodat (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden 
blijven vernieuwen. Nieuwe vormen van werken worden uitgeprobeerd 
en toegepast in de praktijk. Die innovatie is altijd welkom. En, onze 
medewerkers nemen altijd iets mee naar huis waar ze direct in de praktijk 
wat mee kunnen. Dat vind ik belangrijk. Samen zorgen we voor de 
ontwikkeling van het vak!”

VKI zoekt  
de verbinding

“Het doet me veel dat hun nalatenschap zo 
veel betekent voor de ontwikkeling van de 
zorgprofessional.”



  Simone Verheij, 
  opleidingsadviseur Laurens  
“Ik ken VKI al heel wat jaren en we trekken samen op voor onze mede- 
werkers. Een nieuw initiatief is dat we sinds kort met de opleidings-
adviseurs van de andere kernpartners om de tafel zitten. Dat hadden 
we veel eerder moeten doen. We leren van elkaar over thema’s als 
het meten van de effectiviteit van opleiden en opleiden in relatie tot 
zelforganiserende teams. Samen kijken in elkaars keuken maakt dat je 
ook weer fris naar je eigen organisatie kunt kijken.”

  Michel Kappen, 
  docent Verpleegkunde Hogeschool Leiden  
“We hebben afgelopen jaren al veel met VKI samengewerkt en 
onderzocht. Neem bijvoorbeeld tools en workshops over wijkgerichte 
zorg of zelfredzaamheid. VKI heeft goede voelsprieten en ziet waar het 
vak gericht ondersteuning nodig heeft. Het is echt goud dat VKI haar 
kennis vervolgens deelt met anderen. Zelfs als ik bijscholing geef aan 
wijkverpleegkundigen in Noord-Holland, kan ik bouwen op de kennis 
die er al is.”

12
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10 inspirerende  
projecten uit  
10 jaar VKI
Elk jaar bespreken we met onze zorgpartners trends, struikelblokken, 
onderzoeksresultaten en wensen van en voor de zorgprofessional. Zo 
starten we nieuwe onderzoeken, ontwikkelen we bijeenkomsten en 
tools. Hierna geven we u een impressie van onze activiteiten.

2005 is het jaar van de doorstart en verzelfstandiging van de 
Thuiszorgacademie in het Van Kleef Instituut. Belangrijke thema’s bij de 
start zijn kleinschalig wonen, eerstelijnszorg en technologie.

2006 – Een sterke eerste lijn: goed voorbeeld doet volgen?
Een sterke eerste lijn bespaart de zorg veel geld. VKI zet in een 
conferentie de spotlights op goede en inspirerende regionale 
praktijkvoorbeelden van de verpleegkundige in de eerste lijn. 

2007 – Praktijkonderzoek ‘Thuiszorg Gevraagd‘
Hoe kan zorg die de cliënt thuis ontvangt zo goed mogelijk aansluiten 
op zijn dagbesteding, wensen en behoeften? In dit regionaal 
innovatieprogramma werken zes thuiszorgteams twee jaar lang aan 
meer persoonsgerichte zorg en een betere planning van de zorg. Het 
project krijgt een vervolg in ‘Wijkzorg gevraagd!’.

2008 - Academische Werkplaats Dementie
De ‘Academische Werkplaats Dementie’ ontstaat als 
samenwerkingsconvenant tussen zorgorganisatie De Zellingen, 
Hogeschool Rotterdam en VKI, dankzij subsidie van het programma 
PreventieKracht Thuiszorg van ZonMw. Regionaal praktijkgericht 
onderzoek en tools moeten bijdragen aan betere zorg voor mensen met 
dementie en hun mantelzorgers.

2009 – Praktijkonderzoek ‘Wijkzorg Gevraagd’
Drie zorgorganisaties (ActiVite, Careyn en De Zellingen), twee 
hogescholen en hun lectoraten (Leiden en Rotterdam) slaan hun handen 
ineen om de zorg in de wijk te verbeteren. Zeven ontwikkelteams toetsen 
nieuwe manieren van werken in de geïntegreerde zorg, wijkgerichte zorg 
en samenwerking binnen de eerste lijn.

2010 – VKI-toolkit
In 2010 bundelen we praktische hulpmiddelen uit ‘Wijkzorg gevraagd’ 
in een handige toolkit. Een voorbeeld is de nog steeds populaire 
ZelfredzaamheidsRadar. Hiermee kan de zorgprofessional samen 
met de cliënt - door 15 eenvoudige plaatjes - bepalen waar hulp of 
ondersteuning nodig is.

2011 – Kennisnetwerk, ook over zorglogistiek
Niets zo zinnig als samen kennis delen en ervaringen uitwisselen. In 2011 
organiseren we (samen met Hogeschool Rotterdam/Lectoraat Logistics) 
de masterclass zorglogistiek, het netwerk ‘lean in the care’ en de Kunst 
van het Kleinmaken.
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2012 – Zelfredzaam, ook voor de zorgprofessional
Zelfredzaam zijn lukt niet iedereen van de een op de andere dag. We 
starten daarom een serie workshops voor verzorgenden om cliënten 
zelf te leren eten en drinken of zelf veilig medicatie in te nemen. De 
wijkverpleegkundigen ondersteunen we met workshops als ‘wijkanalyse’ 
en ‘netwerken’.

2013 - Jaarlijkse Van Kleef Lezing met als thema: Back to the future!
Hoe ziet de langdurige zorg eruit over 20 jaar? Hoe werken we samen 
in de wijk? Tijdens de achtste Van Kleeflezing inspireert Marieke 
Schuurmans verpleegkundigen en verzorgenden na te denken over hun 
rol in 2033.

2014 – Conferentie Agressief gedrag bij mensen met dementie
In deze drukbezochte conferentie krijgen 80 zorgprofessionals inzicht in 
landelijke cijfers en praktische handvatten om met agressie om te gaan. 
De deelnemers beoordelen de conferentie met een 8,2!

2015 – Zorg 3.0, hoe doe je dat dan? 
De transitie in de zorg trekt een zware wissel op de wijkverpleegkundigen 
en verzorgenden. Daarom gaan we aan de slag met de meester-
gezelaanpak, het zelforganiserend werken in teams en praktisch inzicht 
in de competenties van het nieuwe beroepsprofiel.

  Ineke Voordouw,  
  programmasecretaris ‘Zichtbare schakel’ van ZonMw
“Is er behoefte aan een competentiemeter voor wijkverpleegkundigen? 
Dit hebben we in het werkveld laten onderzoeken. ZonMw zocht een 
partij die overstijgend kon kijken, haar voeten in de klei heeft én geen 
belang heeft bij de ontwikkeling van zo’n toets. VKI heeft haar netwerk 
goed bevraagd en helder advies gegeven. Daardoor hebben we goed 
zicht op de voorwaarden van zo’n competentiemeter.”
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Lita Berkhout,  
voorzitter Raad van Bestuur ActiVite   

“In de jaren dat er veel te weinig aandacht was voor het vak van de 
wijkverpleegkundige bleef VKI met haar partners tegen de stroom 
in roeien om het vak betekenis te geven en te positioneren. Hierdoor 
hebben we niveau 4 en 5 kunnen behouden in onze organisatie. Deze 
drijvende kracht is voor mij belangrijk. Zeker in een tijd dat we onze 
handen vol hebben aan de transitie in de langdurige zorg. 
 
VKI heeft aandacht voor de kennis en kunde van de zorgprofessional. 
Ze stelt de professie centraal en is realistisch over wat mogelijk is in 
de praktijk. Ze verbindt theorie met praktijk en gaat voor de inhoud. 
En er is geen verborgen agenda. Dat past goed bij de praktijk van de 
zorgprofessional. Ik vind het een verademing dat VKI zo laagdrempelig 
werkt. Ze gaat het gesprek aan met de mensen die het werk doen en 
doet gewoon wat nodig is.”

VKI werkt  
laagdrempelig

“VKI stelt de professie centraal en is realistisch 
over wat mogelijk is in de praktijk.”

Ruim 900 deelnemers aan workshops per jaar.

Gemiddelde waardering van bijeenkomsten en   
workshops: 8.

Gemiddeld 20 accreditaties per jaar in het    
Kwaliteitsregister Verpleging en Verzorging.

Ruim 400 tweets per jaar op @vki010.

7000 webbezoekers op www.vankleefinstituut.nl.

12 digitale nieuwsbrieven per jaar.

 

VKI in jaarcijfers
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Woonbegeleider Mary van Mourik
 

“Zelf doen!  
Wie wil dat niet?”

  “Verzorgenden zijn doeners. Ze helpen graag,  
  maar nemen activiteiten al snel over. Goed bedoeld,  
maar soms wil iemand zelf de tafel dekken of aardappels 
schillen. Misschien niet perfect, maar ze doen iets. Ik vind 
‘eigen regie’ daarom niet zielig, maar respectvol. Wat wil 
en kan iemand zelf doen? Die vraag is zo belangrijk! VKI 
deelt mijn passie hierin. Ik heb in de workshops veel geleerd 
over bejegening en zelfredzaamheid. Daar zouden meer 
vakgenoten van moeten profiteren!”



22 23

Ids Thepass,  
voorzitter Raad van Bestuur Laurens 

“Thuiszorg Rotterdam was al kernpartner van VKI, dus kregen wij VKI er 
automatisch als kennispartner bij. Ik ervaar onze samenwerking echt als 
een cadeautje. 

VKI is een mooie aanvulling op de traditionele opleiders. Ik zie VKI als 
voorportaal; een vliegwiel van innovatie en ontwikkeling. Het is een plek 
waar de zorgprofessional ontdekt dat samen iets doen meer oplevert 
dan alleen. Dat geldt ook voor mij: ik zit direct aan tafel met andere 
zorgpartners. En wat je afspreekt gebeurt gelijk: binnen no-time belandt 
die kennis als concrete tools en tips bij de medewerkers.

In de komende jaren zou ik nog veel meer verbindingen willen leggen 
met andere organisaties. Dat past bij deze samenleving: je bent deel van 
een netwerk waarin je samen leert, samen werkt en samen kennis deelt. 
VKI is daarin een knooppunt, dat de juiste partijen aan elkaar verbindt en 
zo professionaliteit in het zorgvak prikkelt, stimuleert en voedt.”

Een aanvulling  
op traditionele  
opleiders

“Ik zie VKI als voorportaal; een vliegwiel van 
innovatie en ontwikkeling.”

VKI werkt samen met  
partners in de domeinen:

Zorgpraktijk
• ActiVite
• Careyn
• Laurens
• De Zellingen
• Nico Adriaans Stichting
• Coöperatie Wijkverpleegkundige   
 zorg Rotterdam
• Zorgbrug
 
Netwerken
• Genero
• Keten Dementie Capelle en   
 Krimpen aan den IJssel 

Onderzoek
• NIVEL
• Academische Werkplaats Dementie
• Stichting FWG

Beleid/strategie/subsidie
• VWS
• ZonMw
• Stichting Gerard van Kleef
• V&VN Maatschappij en Gezondheid
• Regieorgaan SIA 
• Fonds NutsOhra

Onderwijs
• Hogeschool Leiden: 
 Lectoraat Eigen regie
 Lectoraat Sociale Innovatie en   
 Ondernemerschap
• Hogeschool Rotterdam:
 HBO-V
 Kenniscentrum Zorginnovatie
 Kenniscentrum Sustainable   
 Solutions
• Haagse Hogeschool
• Universiteit voor Humanistiek
• Albeda College  
• ROC Zadkine  
• Erasmus Medisch Centrum
• Erasmus Universiteit Rotterdam,   
 Beleid en Management in de   
 Gezondheidszorg
 
Kennisinstituten en opleidingen
• Vilans
• Stichting Wetenschap Balans
• V&VN
• Zorgimpuls

En diverse experts in en om de zorg
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7 redenen om  
aan te sluiten bij 
ons netwerk

VKI…
1 Ontwikkelt en stimuleert wijkverpleegkundigen en verzorgenden
Alles dat wij doen, is gericht op de ontwikkeling van de zorgprofessional. 
Onze workshops en bijeenkomsten richten zich op praktische vakkennis 
en vaardigheden voor de zorgprofessional.

2 Maakt vernieuwing op de werkvloer mogelijk
We vertalen ontwikkelingen in de zorg naar actuele workshops 
en concrete tools voor de praktijk. Daarmee ondersteunen we 
zorgprofessionals bij noodzakelijke veranderingen.

3 Haalt de vraag direct uit de zorgpraktijk
Zorgorganisaties en professionals vertellen ons direct waar ze tegenaan 
lopen in hun werk. Dit maakt ons aanbod altijd passend voor de 
beroepspraktijk.

4 Verzamelt en ontsluit actuele kennis
Onderzoek, beleid, onderwijs en praktijk pakken we samen op met 
onderwijsinstellingen, kennisinstituten en experts in de zorg. Actuele 
kennis en inzichten delen we in ons netwerk.

5 Zit direct aan tafel met vakgenoten
We zijn een netwerk van gelijkgestemde zorgorganisaties. Informatie 
en innovatie delen onze partners tijdens bestuursvergaderingen. 
Medewerkers ontmoeten elkaar bij netwerkbijeenkomsten en workshops.

6 Biedt waar voor je geld
Bij VKI investeert u jaarlijks een vast bedrag. U profiteert een heel jaar van 
activiteiten voor de zorgprofessional. VKI heeft nauwelijks overhead, dus 
het geld gaat direct naar de zorg. 

7 Werkt snel, flexibel en praktijkgericht
Wat u met ons afspreekt gebeurt gewoon. We maken afspraken op maat 
en werken met een klein team en een groot netwerk van experts. 

Wilt u meer weten of kennismaken?  
Bel voor een afspraak naar 010 – 289 90 01 of  
mail naar e.nijhof@vankleefinstituut.nl.
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  Yvonne de Jong,  
  adviseur bij Vilans en expert familieparticipatie  
“In samenspraak met VKI heb ik de workshop ‘Samenwerken 
met informele zorgverleners’ op maat gemaakt en gegeven. Een 
actueel thema waar nog veel terrein is te winnen. Want hoe doe 
je dat als zorgverlener? Dat vind ik de kracht van VKI: ze speelt in 
op wat nodig is in het werkveld, en biedt ook workshops op maat 
voor haar partners. Dat is nog eens service!”

“De Zelfredzaam-
heidsRadar werkt. Deze tool 
brengt makkelijk in kaart wat 

iemand wel of niet kan. 
De cliënt geeft zo zelf richting  

aan de zorg.”
Wijkverpleegkundige  

Jacoline Vis

“Wij hadden 
behoefte aan een 

workshop indicatiestelling 
voor wijkverpleegkundigen. 

VKI had daar al ideeën over.”
Directeur Zorg Marijke 

Helderman

“De mensen die 
achter de voordeur het 

werk doen, zijn maar al te 
vaak de sluitpost. Wees wijs 
en blijf investeren in scholing, 

innovatie, ontwikkeling.”
Bestuurslid Janny 

Verseput

“Het boekje ‘Hoe 
word je een Bianca?’ 

zet aan tot denken over 
wat goede zorg is. En wat het 
betekent als mensen als ‘ding’ 
of ‘geval’ worden beschouwd.”

Hoogleraar Anne 
Goossensen
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