Jaarbericht VKI 2016
Verhalen
vertellen en
ervaringen
delen!
In dit jaarbericht lees je vijf korte
inspirerende verhalen uit de zorgpraktijk. Over de verandering van
het vak, de tijdsdruk, ethische
dilemma’s, leiderschap en de
kracht van netwerken. Juist deze
praktijkverhalen vormen de basis
van ons werk.
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Verhalen vertellen
en ervaringen delen!
Verhalen uit de praktijk vormen de
basis van ons werk. We luisteren waar
zorgprofessionals tegenaan lopen, en
ondersteunen hen vervolgens met:
onderzoek en projecten – P3
bijeenkomsten en workshops – P4
tools en publicaties – P5
Wij horen natuurlijk ook graag jouw verhaal.
Samen kunnen we jouw vak en de zorg
verbeteren!
Deel je ervaring met ons en stuur een mail
naar: info@vankleefinstituut.nl.

Elvira Nijhof,
directeur Van Kleef Instituut

Een verzorgende over de veranderingen in haar vak

‘Hoe zou ik het zelf willen?’
‘Een van mijn cliënten heeft hartproblemen. In eerste instantie vond ze
huishoudelijke hulp niet nodig, want ze wilde alles zelf doen. Ik heb het
eerst een tijdje laten betijen, en later weer eens aangekaart. Tot ze zelf
besloot: ‘Dat is wel makkelijk, want het lukt zelf echt niet meer’. Toen heb
ik haar dochter uitgelegd hoe ze huishoudelijke hulp kan regelen. Voor mij
blijft het lastig, want ik zou het nog vaak genoeg allemaal voor ze regelen
en gladstrijken, maar dan denk ik: Hoe zou ik het zelf willen? Dan zou ik
het ook vervelend vinden als anderen mij hun mening opleggen.’
Eigen regie vraagt ook van verzorgenden een andere manier van werken.
Daarom vroegen we in 2016 wat verzorgenden tegenkomen in hun werk,
en wat ze lastig vinden.
Lees meer over het verhalenonderzoek voor het project Verzorgenden in Transitie
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Praktijkgerichte projecten
Een verzorgende over ethische dilemma’s

‘Het doet mij zeer als we meneer
onder dwang moeten verschonen’
‘We hadden een meneer, die zo ver was in zijn dementie dat hij zich niet
meer wilde laten verschonen. Dat was erg vervelend. We vonden het
mensonterend om hem zo vies te laten liggen, en zijn huid ging stuk.
Waar kies je dan voor: wat hij wil, of wat goed voor hem is? We hebben
dit met de familie besproken, en besloten hem toch onder dwang te
verschonen. We moesten hem met drie personen vasthouden.
Dat doet mij zeer, dat het zo moet. Ook voor de familie, want deze man
is nooit zo geweest. Het is de ziekte die dit met hem doet.’
Eenzaamheid, zorgweigering, levenseinde. Van welke ethische dilemma’s liggen
verzorgenden en wijkverpleegkundigen wakker?
Bekijk de praktijkverhalen, tools en workshops op onze themapagina Ethische dilemma’s

Met onderzoek en praktijkgerichte projecten
ondersteunen we verpleegkundigen en
verzorgenden bij alle veranderingen in de zorg.
Een selectie van drie projecten uit 2016:
1 Het leernetwerk Twinning is in 2017
uitgebreid naar Twinning Twice, waarin hbo-,
mbo-docenten en verpleegkundigen de brug
tussen onderwijs en praktijk versterken.
2 Betere dementiezorg vraagt om onderwijsvernieuwing. Hoe? Dat onderzoeken we
samen met de Hogeschool Rotterdam,
zorgprofessionals én ouderen.
3 Ons ViT verhalenonderzoek en interactieve 		
werkconferentie maakten duidelijk wat			
verzorgenden moeilijk vinden. In 2017 gaan we
in een pilot met 8 teams zo’n 150 verzorgenden
in transitie coachen. Ze kiezen zelf de onderwerpen waarover ze meer willen leren, zoals
(ethische) keuzes of samenwerken.
Bekijk het overzicht en de resultaten van
andere VKI-projecten online.
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Een impressie van
2016 en 2017!
2016
04/02
		
23/06
		
08/12
		
2017
16/02
23/05
		
08/06

Workshop Burn-out:
hoe voorkom ik het?
Werkconferentie:
Deskundig voor de toekomst!
Workshop: Is die steunkous nog 		
wel nodig?
Workshop: Omgaan met dementie
Kennisnetwerk wijkverpleegkundigen:
over invloed
Workshop: Praten over levenseinde

Bekijk de data van alle bijeenkomsten
of lees de verslagen.

Wijkverpleegkundigen over leiderschap

‘Hoe neem je positie in, als relatief
jonge wijkverpleegkundige?’
‘Wij geloven wel in de verandering naar meer zelfredzaamheid’, vertelt
een groepje jonge wijkverpleegkundigen in de koffiepauze van het VKI
Inspiratiecollege. ‘Maar het is niet altijd eenvoudig om dit door te voeren in de
praktijk. Sommige collega’s zien de verandering niet zitten of geloven er niet in.
Hoe neem je dan positie in als relatief jonge wijkverpleegkundige? Wij bellen
elkaar vaak even op, zodat we ons weer wat zekerder voelen in onze besluiten,
maar ‘leiderschap’ is wel een thema waar we meer over willen leren.’

Lees de 5 VKI-blogs van Jocelyn Rebbens over personal branding
Bekijk het verslag van het VKI Inspiratiecollege met tips voor leiderschap of
Volg de workshops over invloed
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Nieuwe tools en
handige documenten
Teamcoach Francis over werkdruk in de zorg

‘We vergeten soms dat 		
verandering tijd kost’
‘Ik ben dol op mijn vak. Niks leukers dan mensen zien ontwikkelen, zodat
ze in hun kracht staan, positie innemen, samen leren werken. Maar voor die
gewenste verandering is niet altijd tijd. Gisteren gaf ik bijvoorbeeld een teamsessie over zelfreflectie. Dan is het vrij normaal dat het team niet compleet is.
Wie zorgt er anders voor mevrouw Jansen? Het gevaar is dat productiedruk en
personeelstekort verandering in de weg staan. De uitdaging is dat we blijven
luisteren naar de zorgprofessionals. Hoe zouden zij willen werken? En hoe
kunnen wij, als managers en coaches, hen daarin ondersteunen?’
Francis kwam ook naar de serie netwerkbijeenkomsten voor teamcoaches.
Lees het artikel over 3D-coaching, onderzoeksartikelen over de positie van de
		 teamcoach of blogs over het zelforganiserende team

We ontwikkelen tools en delen richtlijnen, blogs
en artikelen voor zorgprofessionals.
Bekijk het overzicht op
		
www.vankleefinstituut.nl/tools/.
		
Aanvullende app bij de 				
Nieuw
ZelfredzaamheidsRadar
i n 2 01 6
Hoe help je jouw cliënt om meer zelfredzaam
te zijn? Samen met Hogeschool Leiden en LOCOmotion hebben we nu een app met oplossingen
voor zelfredzaamheidstekorten ontwikkeld.
Bekijk hoe dit werkt en download de app!
		
E-learning en website over wetgeving
Nieuw
17
De veranderde wetgeving in de ouderenzorg i n 2 0
leidt regelmatig tot vragen bij zorgprofessionals.
VKI en LOCOmotion ontwikkelen met steun van
ZonMw een e-learningmodule en een website die
de kennis over de wetgeving op eenvoudige wijze
ontsluiten.
Volg je de ontwikkeling van de
		e-learningmodule?
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Een lerend netwerk
Stap in ons netwerk!
In 2017 blijven wij ons inzetten voor de zorgprofessional. Dit doen wij sowieso voor onze
kernpartners ActiVite, Careyn, Laurens en
De Zellingen. Daarnaast breiden we onze netwerkorganisatie graag uit met nieuwe zorgorganisaties en kennis- en samenwerkingspartners.
Wil jij of jouw organisatie ook:
• profiteren van onze kennis uit de zorgpraktijk?
• samenwerken met andere zorgorganisaties?
• innovatief onderzoek opstarten met en
voor zorgprofessionals?
Lees meer over ons kennis- en inspiratienetwerk van en voor zorgprofessionals op
www.vankleefinstituut.nl.
Of neem contact op met Elvira Nijhof:
06-51705563 of e.nijhof@vankleefinstituut.nl.
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Wijkverpleegkundige Barbera over het nut van netwerken

‘Misschien komen wij wél binnen’
‘Ik mag zo’n 6 uur per week besteden aan niet-indiceerbare uren. Gelukkig, want
het is belangrijk dat een wijkverpleegkundige ook aandacht blijft houden voor
welzijn en preventie. Bij het project ‘Huisbezoeken 75+’ proberen we bij kwetsbare
ouderen of burgers problemen te voorkomen, zoals eenzaamheid, verwardheid
of dementie. Maar een vrijwilliger of het sociale wijkteam is niet altijd welkom bij
zorgweigeraars. Een wijkagent, pastor of ik als wijkverpleegkundige mag vaak wel
even binnenkomen. Ik vind het super dat we dit samen oppakken en elkaar in de
wijk weten te vinden, en niet pas als het te laat is.’
Barbera bezocht de serie VKI-netwerkbijeenkomsten voor wijkverpleegkundigen.
Bij een daarvan was ‘haar’ wijkagent Wilco aanwezig.
Van Kleef Instituut is kennispartner van:

