jaarverslag 2012
zelfredzaamheid en
betrokkenheid

Zelfmanagement
De programmalijn Zelfmanagement en Regie heeft als
centraal onderwerp de veranderende rollen van cliënt en
zorgverlener:
• cliënten stimuleren zo goed mogelijk zelf met hun
ziekte of beperking om te gaan en verantwoordelijkheid te nemen voor gezond gedrag;
• zorgprofessionals bewust maken dat zij de regie zo
veel mogelijk in handen van de cliënt laten liggen en/
of leggen en waar nodig de regie rondom de cliënt
goed organiseren, onder andere door de informele zorg
te benutten.
Het programma richt zich op bewustwording van de eigen
beroepshouding en op het verkrijgen van inzicht welke
veranderingen nodig zijn bij het stimuleren van zelfredzaamheid

Projectenloket instellen

en zelfmanagement.
In 2012 heeft het VKI een serie workshops gerealiseerd, vooral
voor de doelgroep verzorgenden. Er is een lesmodule geschreven

Dr. John Verhoef is lector Eigen Regie op de Hogeschool Leiden

over zelfredzaamheid en de rol van verzorgenden hierbij. In de

en werkt vanuit het cluster Zorg mee aan het thema ‘Eigen Regie

workshops is dit onderwerp gekoppeld aan het ondersteunen

Versterken’. “Zelfmanagement gaat enerzijds over gedrag vanuit

van ADL-activiteiten (Activiteiten van het Dagelijks Leven).

het perspectief van de patiënt of cliënt. De andere zijde is gedrag

De ZelfredzaamheidsRadar is geïntroduceerd als hulpmiddel om

vanuit het perspectief van de zorgverlener: zelfmanagement-

met de cliënt over zelfredzaamheid te spreken.

ondersteuning. Beide gedragingen moeten in onderlinge

De workshop Zelfredzaamheid en Kleine Hulpmiddelen binnen de

samenhang worden ontwikkeld en vervolgens worden toe-

programmalijn Technologie bij zorg en zelfmanagement sluit ook

gepast. In de samenwerking met het VKI staan de concrete

nauw aan bij deze serie workshops. Daarnaast hebben studenten

vragen op het gebied van zelfmanagement en regie van de

van de HBO-V Rotterdam onderzoek gedaan naar het gebruik van

patiënten en hun zorgverleners centraal. Ze zijn essentieel

de ZelfredzaamheidsRadar naar aanleiding van de workshops. De

om onderzoek, onderwijs en zorgpraktijk te verbinden. De

resultaten van dit onderzoek worden begin 2013 verwacht.

opdrachtgevers gebruiken de uitkomsten ter verbetering van
de zorg en het onderwijs zet de uitkomsten in als lesmateriaal.

Informele zorg

De beste investering is volgens mij het instellen van een

De rol van de informele zorg door mantelzorgers en vrijwilligers

projectenloket, waar praktijkvragen bij een lectoraat kunnen

wordt steeds belangrijker. Het VKI heeft een netwerk opgericht en

worden ingebracht voor praktijkgericht onderzoek”, zo stelt

een inhoudelijk programma verzorgd, zodat de netwerkleden het

Verhoef. “Uiteraard zullen de praktijkvragen wel aansluiting

beleid rond informele zorg in hun eigen organisatie verder vorm

moeten hebben bij thema’s van een lectoraat waarvoor speci-

kunnen geven.

fieke expertise van docenten en onderzoekers aanwezig is. Voor
het VKI zie ik een rol weggelegd bij de instelling van zo’n loket.”

ZelfredzaamheidsRadar

Van Kleef Instituut
Het Van Kleef Instituut (hierna ook: VKI en instituut)

Kernpartner ActiVite heeft in 2012 de ZelfredzaamheidsRadar
getest binnen het project Gezonde Wijk. Beleidsmedewerker
Liesbeth Leurs van ActiVite: “Met dit project wil ActiVite
bijdragen aan het behoud of de verbetering van de zelfredzaamheid van haar cliënten. Met de ZelfredzaamheidsRadar
krijgen we samen met de cliënt een goed beeld van zijn of haar
mogelijkheden. Via het VKI zijn wij in contact gekomen met de
ontwikkelaar van deze tool, waardoor we het beoogd gebruik
en verdere ontwikkeling van praktijktoepassingen van de radar
kunnen afstemmen. Onze afdeling Opleidingen stemt met het
VKI de ontwikkeling van onze eigen zelfredzaamheidstrainingen

is een kennisnetwerk in de sector Preventie en Zorg,
Wonen en Welzijn. In 2012 krijgt de transitie van

ZZ (ziekte en zorg) naar GG (gezondheid en gedrag)

concrete vormen. Het VKI focust op handvatten die

verpleegkundigen en verzorgenden nodig hebben om

zelfmanagement en zelfredzaamheid bij hun cliënten
te vergroten en in hun beroepspraktijk toe te passen.
Deze beroepspraktijk ligt in de zorg voor mensen

thuis en de zorg voor mensen die bijvoorbeeld wonen
in verpleeg- en verzorgingshuizen, al dan niet met
kleinschalige zorg.

af met de VKI-training.”
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en regie
“Hebben we wel voldoende oog voor de
kwetsbare mensen in onze samenleving?”

Van Kleef Lezing

Misfit voorkomen

Het instituut stelt in de jaarlijkse Van Kleef Lezing graag een

Die gevoelige manier van waarnemen kan een belangrijke

actueel dilemma aan de orde. Volgens het VKI is de vraag

rol spelen in de zorgkwaliteit of patiëntgerichtheid 2.0,

hoe zelfmanagement en zelfredzaamheid zich verhouden

omdat deze helpt om werkelijke behoeften van cliënten te

tot zorgzaam zijn voor kwetsbare cliënten nog onvoldoende

achterhalen en ‘misfit’ te voorkomen. Ze maakt het begrip

beantwoord. Zelfredzaamheid is een prachtig gegeven, maar

‘misfit’ concreet aan de hand van onderzoek naar mensen

in de wandelgangen zijn er ook kritische geluiden: hebben

met continentieproblemen. Daaruit kwam naar voren dat

we wel voldoende oog voor de kwetsbare mensen in onze

de respondenten vinden dat zorgverleners incontinentie

samenleving? Bijzonder hoogleraar Presentie en GGZ prof.

‘klein’ maken en reduceren tot een zaak die met het juiste

dr. Anne Goossensen is in de lezing teruggegaan naar de

incontinentiemateriaal kan worden ‘geregeld’. “Aan de

basisvraag vanuit de zorgethiek: wat is de essentie van zorg?

emotionele beleving van de cliënt en diens naasten wordt

“Zorgethiek buigt het denken om: we gaan naar de kwetsbare

voorbijgegaan, en daarmee ook aan de waardigheid van de

kant van mensen om de goede zorg in de individuele situatie

cliënt”, stelt Goossensen. De beoordeling van een eventuele

te kunnen bieden. En als je zelfredzaamheid wilt bevorderen,

‘misfit’ is de ingang om tot goede meetinstrumenten voor

hoe ga je dat dan doen? Wat heeft dat voor gevolgen voor de

zorgzaamheid te komen.

zorgrelatie en voor zorgzaamheid?”

Zorgzaamheid
Kijken naar de ander

Zorgzaamheid bestaat volgens Goossensen uit de excellente

De waarneming van de professional speelt volgens

afstemming op de zorgvrager: de mate van ‘fit’. Volgens

Goossensen een grote rol in de zorgrelatie. “Zorgzaamheid

haar past zorgzaamheid in de lijn van het werk van Schuijt

heeft te maken met kijken naar de ander. De recording

over het terugbrengen van menslievendheid in de zorg.

eye-manier is de ‘normale’ manier: objectiverend, het draait

De presentietheorie is ook zo’n begrip dat hierbij hoort.

om de diagnose, om checklists en categorieën.” Daar zitten

Concluderend stelt Anne Goossensen dat de nadere

risico’s aan, vindt Goossensen. “Die blik is erg aanbodgericht,

uitwerking van het thema gevolgen zal hebben voor de

gekaderd, neutraal en afstandelijk. De receiving eye-manier

kwaliteitszorg, systemen, metingen en onderzoek, maar

is kijken met een open blik, luisterend naar wat de ander

uiteindelijk veel verschil kan maken voor zowel de cliënt

werkelijk te vertellen heeft en van daaruit tot de juiste

als de professional. Het Van Kleef Instituut zal deze visie

respons komen.” Het risico is doorschieten naar ‘sentimentele

meenemen naar de workshops die het in 2013 organiseert.

zorg’ of inadequate zorg.

Programma 2012: handvatten voor de transitie van ZZ naar GG
Het Van Kleef Instituut fungeert als monitor en

ons netwerk aan het woord.

speelt een rol bij praktijkgericht onderzoek door

programmalijnen.

aanjager van nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Het
onderwijs en zorgpraktijk te verbinden. Zo draagt het

insituut bij aan een uitdagende werkomgeving voor alle
beroepsbeoefenaren en aan actuele en aantrekkelijke
opleidingen in de zorgsector.

Dit jaarverslag geeft een overzicht van wat het

instituut in 2012 samen met de kernpartners en

samenwerkingspartners heeft gerealiseerd. We geven

informatie over onze activiteiten en laten mensen uit

We hebben ons programma vertaald in vijf

> zelfmanagement en regie
> wijkgerichte benadering
> slimmer organiseren

> keten en netwerkzorg

> technologie bij zorg en
zelfmanagement
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Wijkgerichte
De programmalijn Wijkgerichte benadering gaat over de
samenhang in de eerstelijnszorg, in wijken, buurten en bij
mensen thuis. Het onderwerp staat al een aantal jaren centraal
in het programma van het Van Kleef Instituut. Eerst binnen het
project ThuisZorgGevraagd!, daarna in het project Wijkzorg
Gevraagd!. Het VKI sluit met deze programmalijn aan bij de
ontwikkelingen van zijn kernpartners.

Wijkgerichte benadering bij de kernpartners
Hoe die ontwikkeling en de verbinding met het Van Kleef Instituut
eruitzien, vertellen de vertegenwoordigers van de vier kernpartners

Aandacht voor
wijkverpleegkundige

en van abonneehouder Zichtbare Schakels Rotterdam.

ActiVite: zelfredzaamheid stimuleren
Judith Tjepkema van ActiVite vertelt dat in haar organisatie de

Ook landelijk is er aandacht voor de specifieke situatie van

zelfredzaamheid van de cliënt centraal staat. De informele zorg en de

de wijkverpleegkundige. Begin 2012 is het verpleegkundig

zorg van andere betrokken professionals worden op elkaar afgestemd.

beroepsprofiel Leren van de toekomst, Verpleegkundigen &

Zorgprofessionals proberen in wijkgerichte pilots instrumenten

Verzorgenden 2020 verschenen. Voortbordurend hierop

uit, zoals de ZelfredzaamheidsRadar en de samenwerking met de

heeft de afdeling Eerstelijn van V&VN het Expertisegebied

huisarts. ActiVite beoordeelt of deze de professionele zorgconsumptie

Wijkverpleegkundige geschreven. Dit basisdocument

verminderen. Kernbegrippen in de ActiVite-aanpak zijn: eigen

beschrijft de competenties waarover de wijkverpleegkundige

regie en zelfredzaamheid van de cliënt, professioneel gedrag van de

moet beschikken om haar rol binnen samenhangende zorg in

medewerker en het zorgleefplan.

wijk en buurt vorm te geven.
Het VKI heeft expertise geleverd om het beroepsprofiel en het

Thuiszorg Rotterdam: kleinschalige wijkgerichte teams

expertisegebied te realiseren. Daarnaast gebruikt het VKI de

Thuiszorg Rotterdam (TZR) is al in 2009 gestart met Thuis in de Buurt:

beschreven competenties als basis voor de eigen workshops.

de ontwikkeling van integrale, kleinschalige wijkgerichte teams met
zo veel mogelijk regelvermogen binnen de teams. Thuis in de Buurt

Expertisegebied

kreeg in 2012 een nieuwe impuls, vertelt manager Verzorging en

Marja de Leeuwerk, voorzitter van de fractie wijkverpleging

met het VKI en het Erasmus MC verkent TZR welke bijdrage de Kunst

binnen de afdeling Eerstelijn: “In het expertisegebied staat

van het Kleinmaken kan leveren. De kernbegrippen bij de wijkgerichte

Verpleging Astrid Boere van Thuiszorg Rotterdam. In samenwerking

vooral beschreven waarin een wijkverpleegkundige zich
onderscheidt van een ‘gewone’ verpleegkundige.
Vooral de context van waaruit en waarin de wijkverpleegkundige werkt maakt het grote verschil en vereist andere
competenties en vaardigheden. De goede omschrijving van
de benodigde kennis, vaardigheden en competenties kan een
bijdrage leveren tijdens gesprekken en onderhandelingen
met werkgevers, overheden, zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties en huisartsen. Dat is de meerwaarde van
het document voor de wijkverpleegkundige. Ook kunnen
wijkverpleegkundigen bij zichzelf nagaan aan welke
competenties ze moeten blijven werken en een focus

De voornaamste activiteiten in 2011

Het instituut organiseerde een scala aan activiteiten om
kennis uit te wisselen:

- workshops en werkconferenties;
- kennistafelgesprekken;

- netwerkbijeenkomsten;
- excursies;

- de Van Kleef Lezing.

- bijdrage aan het project Academische Werkplaats Dementie.

geven voor scholing en literatuur. Ik heb de wens dat
het Expertisegebied door de beroepsgroep, werkgevers,
hogescholen en overheid breed wordt gedragen en dat veel
verpleegkundigen de keuze zullen maken om wijkverpleegkundige te worden!”

Deelnemers

Ruim elfhonderd personen hebben deelgenomen aan onze

activiteiten. Een factsheet met de in 2012 door het Van Kleef
Instituut georganiseerde activiteiten en het aantal

deelnemers vindt u op de achterzijde van dit jaarverslag.
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benadering
ontwikkelingen binnen TZR zijn: resultaatverantwoordelijke

en een nieuwe balans vinden in de veranderende contacten met

teams, de cliënt centraal, regelruimte binnen kaders,

huisartsen.

ontwikkelingsruimte, en de wijkverpleegkundige als
schakelpunt tussen wonen, zorg en welzijn.

Zichtbare Schakels: present in samenhangende zorg
Wijkverpleegkundigen werkzaam bij Zichtbare Schakels

Careyn Zorg Thuis: ‘Het Dorp’

Rotterdam werken in kleine wijkteams, legt projectmanager

Jeroen Bos is directeur van Careyn Zorg Thuis. Hij vertelt

Marjan Hoeijmakers uit. Zij zijn gemakkelijk toegankelijk voor alle

dat bij Careyn de wijkgerichte benadering gestalte krijgt

wijkbewoners, vrijwilligers en professionals in de wijk. Passende

onder de noemer ‘Het Dorp’. Kleinere teams bouwen

kernbegrippen hierbij zijn: samenhangende zorg bieden, present

met en voor de klant een netwerk op in de wijk om zorg

zijn in de wijk en preventie.

en welzijn doelmatig(er) te organiseren en zorgen voor
effectieve samenwerking met huisartsen en lokale instanties

De rol van het Van Kleef Instituut

zoals welzijn, gemeente en vrijwilligers(organisaties).

Het VKI biedt de partners kennisdeling, praktijkgericht

Ondersteunende tools en ‘regelvrije ruimte’ bieden de

onderzoek en deskundigheidsbevordering. Judith Tjepkema:

professionals veel meer mogelijkheden om deze aanpak

“Scholing leidt ertoe dat professionals kennismaken met de

vorm te geven, zoals zelf indiceren en meer preventieve

vereiste kennis, begrippen en ideeën.” Astrid Boere stelt dat het

taken verrichten. Belangrijk is dat de klant ervaart dat zo de

VKI kennisuitwisseling faciliteert met andere partners die met

zorgkwaliteit toeneemt. De kernbegrippen van de Careyn-

dezelfde ontwikkeling bezig zijn. Marjan Hoeijmakers en Jeroen

aanpak zijn: zelfsturing, zelf indiceren, professionaliteit,

Bos vinden dat het instituut aansluit bij de vakinhoudelijke

zelfregie, informele zorg en de as wijkteam-huisarts.

ontwikkeling die nodig is voor de wijkverpleegkundige-nieuwe
stijl . Jolanda de Schepper: “De mensen van het VKI zitten midden in

Thuiszorg De Zellingen: breder kijken

de werkelijkheid en hebben een heldere visie op zorg. Het aanbod

Volgens Jolanda de Schepper, locatiemanager van Thuiszorg

is daardoor heel actueel en aantrekkelijk voor onze medewerkers.

De Zellingen, legt haar organisatie het accent op scholing en

Dat maakt samenwerking waardevol.”

coaching on the job van de wijkverpleegkundige. Er wordt
al sinds jaar en dag in kleine teams wijkgericht gewerkt.

2013

Een nieuwe, bredere manier van kijken is nodig: wat kan de

Alle partnerorganisaties willen samen met het VKI verder

cliënt zelf en wat kan het systeem doen, is er zorg nodig of

werken aan Wijkgerichte benadering. De invulling varieert per

zijn andere zaken nodig? Kernbegrippen voor De Zellingen

organisatie. De workshops van het VKI blijven actueel. Ook blijven

zijn: nieuwe taken voor de wijkverpleegkundige en hun

het VKI en lector Henk Rosendal van de Hogeschool Rotterdam de

coachende rol naar hun team, eigen kracht van de cliënten

Wijkgerichte benadering ondersteunen met hun expertise.

Herwaardering van vakmanschap in de verpleging en

met het bestuur en samenwerkingspartners uit het

Dit jaar heeft het instituut extra aandacht besteed

wordt uitgewerkt. De Stichting Gerard van Kleef heeft

verzorging

aan het onderwerp ‘herwaardering van vakmanschap
in de verpleging en verzorging’. In samenwerking

onderwijs. Besloten is dat het gedachtegoed in 2013 verder
hiervoor aanvullende financiering toegezegd.

met de vier kernpartners is een onderzoek uitgevoerd

Organisatievorm

van nieuwe zorgprofessionals kunnen bevorderen en

vindt u een overzicht van de bestuursleden.

naar de wijze waarop zorginstellingen de instroom

de uitstroom van ervaren zorgprofessionals kunnen

voorkomen. Gezien de steeds krappere arbeidsmarkt
en de toenemende zorgvraag is hiervoor voldoende
belangstelling. Het resultaat van het onderzoek is

verwoord in het rapport ‘Herwaardering vakmanschap;

excelleren door het meester-gezelmodel’. Dit rapport is in
september besproken tijdens de Rondetafelbijeenkomst

Het Van Kleef Instituut is een stichting. Op de website
Op het bureau werken Rosemarie van Troost als directeur/
programmaleider, Annemarie Klaassen als programmamanager en Saskia Gielbert op het secretariaat. Conny

Bouwer en Lausanne Mies zijn als projectadviseurs ver-

bonden aan het instituut. Daarnaast huurt het instituut
diensten in voor financieel en personeel beheer, public

relations, vormgeving, onderwijskundig advies, strategie
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Slimmer
Bij de programmalijn Slimmer Organiseren zoeken we
antwoorden op de vraag hoe we mensen en middelen slim
kunnen inzetten in processen in de gezondheidszorg. Bij dit
slim organiseren is er continu aandacht voor kwaliteit van
zorg en arbeid. De programmalijn Slimmer Organiseren is
inhoudelijk verbonden met het lectoraat Logistics van de
Hogeschool Rotterdam. Het instituut en het lectoraat hebben
de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgebouwd
rond zorglogistieke vraagstukken binnen de VVT-sector.
In 2012 waren de thema’s de Kunst van het Kleinmaken
en de toepassing van technologie in relatie tot logistieke
vraagstukken, bijvoorbeeld rondom medicijnverstrekking en
toegankelijkheid.  
De Kunst van het Kleinmaken (KvK) is een verandermethodiek
die zich richt op verbeteringen in werkprocessen. Deze processen

Onderzoek voorbereid naar
toegankelijkheidsproblematiek

worden zo concreet en ‘klein’ mogelijk beschreven. Vervolgens
kunnen de zorgprofessionals daar zelf veranderingen in aanbrengen die ‘morgen’ doorgevoerd en getest kunnen worden.
Wijkverpleegkundigen spelen een belangrijke rol als initiator van

In opdracht van het VKI en in samenspraak met de kernpartners

verbeteringen in het zorgproces. Na workshops over KvK in 2011

heeft het lectoraat Logistics van de Hogeschool Rotterdam een

bleek uit de evaluatie dat wijkverpleegkundigen deze methodiek

onderzoek voorbereid naar toegankelijkheidsproblematiek van

als waardevol ervaren. Daarom heeft het Van Kleef Instituut in 2012

zelfstandig thuis wonende mensen met mobiliteits-

met de kernpartners besproken of zij KvK breder in de organisatie

beperkingen. Studenten onderzoeken mogelijkheden om het

willen invoeren. Hier is belangstelling voor en het VKI bespreekt

sleutel-beheer van teams wijkverpleging slimmer in te richten.

met de kernpartners welke ondersteuning daarbij aan de orde is.

Nu nemen zorgverleners sleutels in beheer als cliënten de deur

Een plan voor 2013 is in voorbereiding.

niet zelf open kunnen doen en nemen die iedere keer mee als
ze zorg moeten verlenen, met alle logistieke consequenties van

Technologie en slimmer organiseren

dien. Het onderzoek brengt de huidige werkwijze en de

De programmalijn Slimmer Organiseren is verbonden met de

beschikbare alternatieven in beeld, inclusief de kosten-baten-

VKI-programmalijnen rond technologie en zelfmanagement,

verhouding en het vergroten van zelfredzaamheid. Dit moet

want met behulp van technologie kunnen processen vaak slimmer

leiden tot slimme technologische oplossingen. De eerste fase

worden ingericht. Een voorbeeld hiervan is de medicijndispenser

van dit onderzoek wordt begin 2013 afgerond.

Medido, waarmee cliënten zelf hun medicijnen kunnen innemen
en een waarschuwing krijgen als ze dat vergeten te doen.

Willem van Loon van Thuiszorg Rotterdam werkt in één van

Zorgverleners hoeven de cliënt dan niet te bezoeken en de cliënt is

de teams die het innovatieve toegangssysteem Ubique

meer zelfredzaam. Careyn voert pilots uit met deze innovatie.

uitproberen. Een app op de mobiele telefoon geeft toegang tot
woningen van cliënten die zelf de deur niet kunnen openen.
“Sleutels beheren kost veel tijd en energie en is waarschijnlijk
minder veilig dan innovatieve oplossingen die voorhanden zijn.
Een sleutel kan zoekraken of per ongeluk mee naar huis worden
genomen. Soms is maar één enkele sleutel beschikbaar en dat

en projectmanagement. Experts uit het netwerk

verzorgen met enige regelmaat de inhoudelijke kant van
workshops en andere vormen van kennisdeling.

geeft coördinatieproblemen. Een digitaal systeem is altijd
beschikbaar via de mobiele telefoon van het werk. Bovendien is
er altijd te controleren wie wanneer waar naar binnen gaat.
Het systeem is dus minder gevoelig voor misbruik. Dit soort

Partners

Het Van Kleef Instituut heeft als netwerkorganisatie
kernpartners en samenwerkingspartners.

digitale innovatieve toegangssystemen zijn prettig en
eenvoudig in gebruik voor de meeste klanten en medewerkers.
Soms is er een kleine aanpassing nodig aan de deurknop en het
gebruik wordt wat lastiger als cliënten verward zijn. Opvallend
is dat klanten van hoge leeftijd zich zonder veel problemen
aanpassen aan het systeem. De kosten vormen het meest
heikele punt: wie gaat deze innovatie betalen?”

De kernpartners zijn de stichtingen ActiVite, Careyn,

Thuiszorg Rotterdam en De Zellingen. Zij zijn bestuurlijk
medeverantwoordelijk en leveren een financiële

bijdrage. Stichting Zichtbare Schakel Rotterdam heeft

een abonnement. Zij neemt deel aan activiteiten zonder
bestuurlijke verantwoordelijkheid te hebben.

Tot de samenwerkingspartners horen de hogescholen
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organiseren
Ook beeldcommunicatie, sensor- en schakeltechnologie
helpen bij Slimmer Organiseren
Peter Hermans houdt zich als programmamanager van Careyn

bemand is. Per cliënt wordt een opvolgprotocol afgesproken.

onder andere bezig met zorgtechnologie, in het bijzonder

Dit kan variëren van registratie van de afwijking tot acute

met trajecten die een sterke link hebben met logistieke

zorg door een thuiszorgmedewerker.” Deze innovatie

vraagstukken. Hij is ook medeorganisator van de Kennistafel

heeft in dit geval een positieve spin-off. Hermans: “Elk

Zorgtechnologie van het Van Kleef Instituut. Hermans vindt

innamemoment wordt gemonitord en de therapietrouw

dat technologische innovatie zeker een meerwaarde heeft in

wordt ondersteund en verbeterd. Door een verbeterde

het kader van Slimmer Organiseren. “Technologie maakt het

regelmaat in het medicijngebruik is ook de werking op het

mogelijk om cliënten gericht te ondersteunen. Mensen die,

ziektebeeld effectiever. De regelmatige medicijninname

al dan niet alleenwonend, steeds meer aan huis gebonden

voorkomt ook complicaties door verkeerd of onregelmatig

zijn, kunnen toch contact onderhouden met de buitenwereld

gebruik. De Medido vervangt bovendien een deel van de

en vice versa. Zo maakt beeldcommunicatie het mogelijk

huisbezoeken door een verpleegkundige of verzorgende.”

om het contact met familie, vrienden, mantelzorgers,
professionele zorg en andere dienstverleners te intensiveren.

Samenwerking met het Van Kleef Instituut

Sensortechnologie maakt het mogelijk om van buitenaf de

Hermans stelt dat het besef dat technologie een meerwaarde

veiligheidssituatie te beoordelen en te bewaken. Denk aan het

kan hebben, niet vanzelfsprekend aanwezig is bij

ontbreken van beweging – is moeder al uit bed? –, beweging

verpleegkundigen en verzorgenden. “De inzet van technologie

op de verkeerde plaatsen, zoals dwaalrisico, of beweging

dient een onderdeel zijn van het professioneel werken. Het

op de verkeerde momenten, zoals bij nachtelijke onrust.

moet dus ingebed zijn in het zorgplan en het zorgproces,

Ook schakeltechnologie draagt bij aan zelfredzaamheid en

aangestuurd en ingevuld door de eerstverantwoordelijke

slimmer organiseren. Bijvoorbeeld het elektronische deurslot,

verpleegkundige. Om dat op voldoende niveau te brengen

dat de reactietijd verkort omdat de wijkverpleegkundige of

is het van groot belang dat ‘het toepassen van technologie’

verzorger geen sleutel hoeft op te halen.”

integraal onderdeel is of wordt van het zorgproces en
ook als strategisch instrument bijdraagt aan behoud

Medido

van zelfstandigheid en goede zorgverlening. Daarvoor

De Medido is een bijzondere vorm van personenalarmering.

is kennismanagement nodig.” Hermans ziet daar een rol

Dit apparaat houdt geautomatiseerd het normale

voor het VKI weggelegd: “Het instituut is gericht op de

medicijngebruik in de gaten. De tijd, frequentie en marges

ontwikkeling van het professioneel handelen binnen de

worden vooraf per persoon geprogrammeerd. Hermans: “Op

zorgverlening. Binnen dat ontwikkelingsproces speelt het VKI

elk innamemoment geeft het apparaat een geluidssignaal

dan ook een initiërende, coördinerende rol en functioneert

af. Als de cliënt afwijkt van de ingestelde norm, geeft het

als monitor.”

apparaat een alarmsignaal naar de zorgcentrale die fulltime

bureau VKI

kernpartners

van beide hogescholen (onder andere in werkveld-

bestuur VKI

de
professionals

commissies).

kennisinstituten

Pr en communicatie

Met de nieuwe kleurrijke vormgeving uit 2011 is de

herkenbaarheid van het instituut vergroot. Deze lijn is
onderwijsinstituten

onderzoeksinstituten

van Leiden en Rotterdam. Met beide instellingen is een

in 2012 doorgetrokken in het nieuwe foldermateriaal.

De website is ons belangrijkste communicatiemedium
in het contact met de deelnemers aan onze

activiteiten. Alle aanmeldingen gebeuren digitaal.

meerjarensamenwerkingsconvenant afgesloten.

In 2012 heeft het Van Kleef Instituut een bijdrage

lectoren van deze hogescholen en heeft ook structureel

• een artikel in Mediator ZonMw, special over 		

Het Van Kleef Instituut werkt intensief samen met de

contact met de bacheloropleiding tot verpleegkundige

geleverd aan de volgende publicaties:

Academische Werkplaatsen, oktober 2012;
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Keten- en

Tien tips voor de communicatie met
mensen met dementie
1 Maak je bekend
Noem de oudere bij naam. Stel je voor en vertel wat
je komt doen. Een naambordje helpt. De oudere met
dementie kent jou mogelijk niet.
2 Leg contact met aandacht
Ga dicht bij de oudere staan. Zak door je knieën of
neem een stoel. Houd je hoofd dicht bij zijn of haar
hoofd. Maak oogcontact. Let op je mimiek. Kijk vriendelijk. Pak iemands hand als hij of zij dat prettig vindt.
Praat met zachte stem (tenzij iemand slecht hoort).
3 Houd het simpel
Doe één ding tegelijk. Praat over één onderwerp.
Vraag één ding tegelijk. Houd het tempo laag. Vermijd
storende achtergrondgeluiden.
4 Let op iemands reactie
Let op hoe iemand reageert en ga daarop in. Benoem
de gevoelens die je bij iemand ziet of hoort (blijdschap,
boosheid, verdriet, angst).
5 Bevestig gevoelens
Beaam verdriet of boosheid. Ontken of negeer ze niet.
Geef ruimte om gevoelens te tonen.
Zeg niet: ‘ik vergeet ook wel eens wat’, maar zeg dat
het erg is om zoveel te vergeten.

De programmalijn Keten- en netwerkzorg gaat over het
organiseren van zorgverlening vanuit het perspectief van de
cliënt met een chronische aandoening.
Als Van Kleef Instituut hebben we de afgelopen jaren in dat
kader aandacht besteed aan het belang van goede zorg voor
mensen met dementie. Zo had en heeft de Academische
Werkplaats Dementie (AWD) een prominente plaats binnen
het instituut. Het is een samenwerkingsverband van
zorgorganisatie De Zellingen, Hogeschool Rotterdam en het
VKI. We hebben in 2012 gewerkt aan de borging van de AWD
in de zorgketen Dementie Capelle-Krimpen. In 2013 zetten we
deze borging voort. In 2012 hebben we de ontwikkelde tools
voor verzorgenden, verpleegkundigen en mantelzorgers op
brede schaal verspreid. Een van de tools is het kaartje met
tien communicatietips

Mensen met een chronische aandoening
Ook in 2012 heeft de cliënt met een chronische ziekte centraal
gestaan. Het VKI heeft meegewerkt aan de realisatie van het
boek ‘Integrale zorg voor mensen met een chronische ziekte’
en heeft daarnaast in workshops voor verpleegkundigen en

Beknopte checklist van
mogelijke signalen van
dementie

verzorgenden gewerkt aan een nieuw perspectief op zorg, zoals
het leer-werkboek beoogt. Henk Rosendal, lector Wijkzorg
aan de Hogeschool Rotterdam, en Lausanne Mies, zelfstandig
professional, laten met dit boek een nieuwe benaderingswijze
zien van de zorg voor mensen met een chronische ziekte.

Geke Knol is casemanager dementie bij Thuiszorg Rotterdam.

Verhalen

Zij heeft kennisgemaakt met materialen die ontwikkeld zijn

De schrijvers – beiden nauw betrokken bij het VKI als docent en

binnen de Academische Werkplaats Dementie.

projectadviseur – laten de lezer aan de hand van tien verhalen

“Ik heb de kaartjes met vroege signalen van dementie

ervaren hoe mensen met een chronische aandoening in hun leven

gebruikt. Ze geven een beknopte checklist van mogelijke

staan en de geboden zorg ervaren. Henk Rosendal: “Deze mensen

signalen van dementie. Ze zijn mooi gemaakt in een praktisch

laten ons zien dat algemeen voorkomende chronische ziekten

formaat en op stevig papier. Ik heb ze meegegeven aan onze

individueel heel verschillend worden ervaren, afhankelijk van

verzorgenden, want zij komen dagelijks bij de ouderen in

omgevingsfactoren, de persoonlijkheid en eigen mogelijkheden.

huis. Zij zijn nu mogelijk sneller bedacht op veranderend

Voor de cliënt is het van belang om gewoon te functioneren.

gedrag en klachten van vergeetachtigheid van hun cliënten.
Ook gebruik ik de kaartjes ter ondersteuning van mijn
gastlessen aan het Albeda College, waar verzorgenden voor
verschillende niveaus worden opgeleid. Bezoekers van het
Alzheimercafé in Hoogvliet hebben deze kaartjes ook met
enthousiasme ontvangen. Ik merk dat er bij het publiek nog
veel onbekendheid over en angst voor dementie is. Mensen
weten vaak niet goed het verschil tussen vergeetachtigheid
en dementie. De kaartjes geven een leidraad om daar wat
meer inzicht in te krijgen.”

• een posterpresentatie over de zorgrelatie tussen mensen met
dementie, hun mantelzorgers en de professionele zorg, april
2012;

• een artikel over Expertisegebied Wijkverpleegkundige, V&VN,
oktober 2012;

• een artikel over wijkverpleegkundige interventies bij de 		

Tilburg Frailty Indicator, Wijkzorg Gevraagd!, september 2012;

• een artikel over dementie en regie, Academische Werkplaats
Dementie, oktober 2012;

• Henk Rosendal en Lausanne Mies, ‘Integrale zorg voor mensen
met een chronische ziekte’, Reed Business Education, 		
november 2012;

• GENERO Factsheet Wijkzorg Gevraagd!, oktober 2012.
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netwerkzorg
“De zorgprofessional staat voor de uitdaging om zich meer
te richten op de mens en zijn functioneren, en minder op de
aandoeningen.”
Vooral de kwaliteit van leven is belangrijk. De zorgprofessional

hierbij is wie hierin de regie neemt. In principe zijn dat de

staat voor de uitdaging om zich meer te richten op de mens en

cliënt en de omgeving. Welke zorgverlener is daarin de spil

zijn functioneren en minder op de aandoeningen.”

als zij daar zelf niet toe in staat zijn? Dat moet je per situatie
afstemmen.” Mies: “In het zorgonderwijs worden studenten

Nieuwe werkwijze

monodisciplinair opgeleid, maar in de praktijk moeten deze

“Voor goede hulpverlening en ondersteuning is een open

zorgprofessionals samenwerken in netwerk- en ketenzorg.

blik nodig op het leven van iedere individuele patiënt, met

In dit boek staat centraal hoe alle disciplines ondersteunend

de nodige creativiteit in de aanpak en samenwerking tussen

kunnen zijn aan de chronisch zieke en zijn netwerk.”

alle partijen in het netwerk”, stelt Lausanne Mies. Ze noemt

In het boek en op de dvd zijn ook de zorgprofessionals zelf aan

als voorbeeld uit het boek het verhaal van Patrick, die op zijn

het woord gelaten over hun samenwerking. “Ze willen wel,

27ste na een hartinfarct revalideerde zonder dat er oog was

maar weten vaak niet hoe”, concludeert Rosendal.

voor de psychosociale gevolgen van de chroniciteit in zijn
leven en de revalidatievorm. “Hij werd depressief en bang en

Rol van het Van Kleef Instituut

niemand zag het. ‘Hadden ze maar een beetje doorgevraagd’,

Het boek is gerealiseerd dankzij de financiële bijdragen van

was het commentaar van Patrick daarop. Om dit doorvragen

diverse partijen. Daardoor hebben Rosendal en Mies tien

te bevorderen, moeten professionals een nieuwe werkwijze

verhalen in het boek kunnen uitwerken. Het budget is ook

aanleren: integraal, kritisch en creatief.”

besteed aan een professionele filmmaker om vijf verhalen op
dvd vast te leggen. Mies: “Het Van Kleef Instituut heeft meteen

Multidisciplinair leerwerkboek

ons idee ondersteund en een locatie beschikbaar gesteld voor

Vanuit de waargebeurde patiëntverhalen voelt de lezer hoe

focusgroepen. Het instituut heeft ook zijn kennis van het

het is om een chronische ziekte te hebben. En dat maakt

werkveld ingebracht.” Vervolgens heeft het VKI workshops

indruk. Rosendal legt uit dat de meeste boeken uitgaan van

voor wijkverpleegkundigen georganiseerd waarbij de inhoud

gefingeerde casuïstiek, waarbij vooral de standaarden in

van het boek gebruikt is om samenhangende zorg in de wijk

de aanpak worden omschreven. “Wij willen juist laten zien

mede vorm te geven. De auteurs van het boek verzorgden de

dat standaarden niet voldoen, zeker niet bij een combinatie

workshops. Deze ervaringen worden door hen weer gebruikt in

van chronische aandoeningen. Je moet als zorgprofessional

het onderwijs op de Hogeschool Rotterdam. Een volgend boek

echt heel kritisch bij jezelf te rade gaan en afwegen wat

hebben de schrijvers tijdens het interview voor dit jaarverslag

iemand nog zelf kan en wat je voor iemand kan betekenen.

al besproken: de multiculturele versie van deze methodiek.

We willen die integrale denkwijze bevorderen. En belangrijk

Toolkit

Professional
en kwaliteitsbevorderaar

De Toolkit Zorg in de Wijk staat duidelijk zichtbaar op

de website en krijgt steeds meer landelijke bekendheid.
In deze toolkit staan gereedschappen die (wijk)

Organisator

Communicator

verpleegkundigen en verzorgenden kunnen raadplegen
om hun rol te vervullen.

Zorgverlener

De medewerkers gebruiken deze tools om

1 de zorgverlening aan de cliënt te verbeteren;

2 de organisatie van de zorg op wijkniveau te 		
verbeteren.

Gezondheidsbevorderaar

Samenwerkingspartner

Het Van Kleef Instituut is de eigenaar van deze toolkit.
In 2013 zal het instituut de tools koppelen aan de

CanMEDS-competentiegebieden (Canadian Medical

Reflectieve
professional

Education Directions for Specialists), zoals deze zijn

beschreven in het Expertisegebied Wijkverpleegkundige.

CanMEDS competentiegebieden
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Technologie bij
Het thema van de programmalijn Technologie bij zorg
en zelfmanagement is het toekomstbestendig maken
van onze zorgverlening met behulp van technologie.
Zorg op afstand, inzet van robottechnologie en
domoticatoepassingen zijn hier voorbeelden van,
zowel bij de zorgverlening thuis als in kleinschalige
woonvormen en intramurale instellingen. Het Van Kleef
Instituut werkt in deze programmalijn samen met de
opleiding Gezondheidstechnologie en het Kenniscentrum
Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam.  

Bijdrage zelfredzaamheid
Technologie levert een belangrijke bijdrage aan de
zelfredzaamheid van cliënten. Als een zelfredzaamheidstekort
is geconstateerd, kunnen kleine dan wel grote hulpmiddelen
en technologie bijdragen aan de zelfstandigheid van de
cliënt. Technologische innovaties zullen naar verwachting
de toekomstige kloof tussen zorgvraag en zorgaanbod

Meerwaarde technologie
voor mensen met beginnende
dementie

verkleinen.
Het VKI heeft diverse activiteiten georganiseerd om
zorgverleners kennis te laten maken met zorgtechnologie,
zoals een kennistafel over zorgtechnologie en dementie
in het voorjaar van 2012. Ook heeft het instituut samen
met Yvonne Schikhof, hoofddocent aan de Hogeschool

Anita Stuurman is casemanager dementie bij Thuiszorg De

Rotterdam, twee technologie-excursies georganiseerd

Zellingen. Ze is overtuigd van de meerwaarde die technologie

voor wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie,

biedt aan mensen met beginnende dementie: “Met kleine

waarbij het Slimste Huis van Nederland is bezocht en de

technologische ingrepen kan het leven weer overzichtelijk

dementiewoning in Woerden.

en vooral hanteerbaar worden voor deze cliënten. Wel moet
je altijd aandacht hebben voor de individuele cliënt. Je kunt

Aandacht voor kleine hulpmiddelen

technologie niet altijd zomaar inzetten bij iedere persoon met

Naast de aandacht voor ‘grote’ technologie heeft het VKI ook

dementie.”

aandacht besteed aan kleine hulpmiddelen. In workshops
voor verzorgenden is de link gelegd tussen zelfredzaamheid en

Eigen regie

kleine (ADL-) hulpmiddelen en is een

“Soms zit de meerwaarde ervan in de eigen regie”, vervolgt
Stuurman. “Bijvoorbeeld als mensen een digitale beeld- en
geluidsverbinding met de thuiszorg hebben. Zo’n verbinding
biedt veiligheid, het vertrouwen dat er iemand luistert en het
besef dat je op elk moment je zorgvragen kunt stellen. Deze
mogelijkheid geeft iemand dat extra steuntje waardoor hij zelf

Accreditatie

Het Van Kleef Instituut is sinds 2008 geaccrediteerd

door het Kwaliteitsregister Verpleging en Verzorging.

kan bepalen wat er gebeurt. Als deze technologie niet past, kan
een technisch snufje een beangstigend item of juist een
struikelblok worden. Ik heb een oudere ook wel zien worstelen
met een iPad: omkeren, eronder kijken en er angstig voor zijn.”

Nieuwe snufjes
Stuurman: “Ik denk dat het afhangt van het individu of mensen
die nieuwe snufjes ook kunnen leren gebruiken. Ik heb cliënten
die heel erg bezig zijn geweest met computers en zij kunnen
dan ook met een iPad uit de voeten. Mensen die nooit eerder
iets met een pc deden, zie ik dit niet zo snel doen. Technologie
is een goed middel wanneer het past bij de cliënt!”

In 2012 is de wijze van accrediteren veranderd. Per
bijeenkomst wordt nu accreditatie aangevraagd.

Vanuit een kwaliteitsoogpunt streeft het instituut

naar accreditatie van al zijn aanbod op het gebied van

deskundigheidsbevordering. Hierdoor kunnen deelnemers
gevolgde scholing laten registreren in hun portfolio van
het Kwaliteitsregister. Hun vakbekwaamheid wordt

hiermee transparant gemaakt. De kernpartners laten

zien dat ze investeren in de vakbekwaamheid van hun

medewerkers. Voor verzekeraars is dit steeds meer een
toetsingsonderwerp bij het sluiten van contracten.
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zorg en zelfmanagement
“Technologie en ICT worden in onze samenwerking met
cliënten steeds belangrijker.”
groot aantal hulpmiddelen tentoongesteld. Onder

dan in de praktijk ook werkelijk toegepast worden, valt

begeleiding van ergotherapeuten van onze kernpartners

natuurlijk buiten de invloedssfeer van het instituut. We

hebben de deelnemers deze hulpmiddelen uitgeprobeerd en

weten door terugkoppeling van de zorgmedewerkers

gekeken hoe zij deze bij hun cliënten kunnen toepassen.

over de ZelfredzaamheidsRadar dat complexe

Drs. Yvonne Schikhof is een voorstander van technologische

zelfredzaamheidsproblemen met de huidige hulpmiddelen

toepas-singen.“Technologie is belangrijk als het gaat

vaak moeilijk of niet op te lossen zijn. Dan ligt het niet aan een

om zelfmanagement, zelfredzaamheid en vergroten van

hiaat binnen technologische mogelijkheden, maar aan het

de kwaliteit van leven. We weten dat mensen daar wel

toepassen van technologie in een voor cliënten beschikbaar

hulpmiddelen bij kunnen gebruiken. Moderne hulpmiddelen

hulpmiddel. Een wens van mij is om de samenwerking met

hebben vaak technologische componenten. Dankzij steeds

het VKI uit te breiden met het multidisciplinair ontwerpen

meer ICT-hulpmiddelen kunnen ook de informatievoorziening

van ontbrekende hulpmiddelen. Het VKI kan samen met

en de communicatie met de zorgprofessionals gemakkelijker

zijn achterban een praktijkprobleem beschrijven, waarvoor

en beter verlopen. Technologie en ICT worden in onze

onze studenten van verschillende disciplines samen een

samenwerking dus steeds belangrijker. En dat betekent

oplossing bedenken. In de gebundelde kennis en mogelijke

dat zorgprofessionals én hun cliënten zich daar ook meer

productontwerpen is het bedrijfsleven waarschijnlijk

mee bezig moeten gaan houden. Zeker in het kader van

meer geïnteresseerd dan in een losse vraag van een enkele

zelfredzaamheid en zelfmanagement zullen er ook cliënten

zorginstelling. En ik ga dit ook zeker met het VKI bespreken!”

en mantelzorgers zijn die zelf hulpmiddelen voorstellen.
Daar moeten professionals nog een beetje aan wennen! En

Meerwaarde

er zullen daarnaast ook cliënten zijn die begeleiding nodig

Yvonne Schikhof is positief over de samenwerking tussen de

hebben bij het kiezen van een geschikt hulpmiddel.”

Hogeschool Rotterdam en het Van Kleef Instituut. “Dankzij de
samenwerking kunnen we de kennis die we hebben opgedaan

Excursies

binnen de Hogeschool Rotterdam en het kenniscentrum

Yvonne Schikhof ziet de technologie-excursies van het

Zorginnovatie in het bijzonder, ook beschikbaar stellen voor

Van Kleef Instituut als een bijdrage aan het gericht

de zorgprofessionals en combineren met de kennis van het

kijken naar zelfredzaamheid en aan de kennis over de

VKI. We kunnen ook samen vooruitkijken en binnen projecten

huidige beschikbare hulpmiddelen en technologische

kwaliteiten bundelen voor het onderwijs en het niveau van de

ontwikkelingen. “Het VKI draagt met de excursies bij aan

toekomstige zorgverlening verhogen.”

meer kennis van het technologieaanbod. Of de hulpmiddelen

Financiën

Colofon

- de bijdragen van de kernpartners;

Dit is een uitgave van Het Van Kleef Instituut

Het Van Kleef Instituut kan functioneren dankzij:
- de meerjarige projectsubsidie van de Stichting Gerard van 		
Kleef Fonds;

- vergoedingen uit externe projectsubsidies voor bijdragen 		

Watermanweg 40, 3067 GG Rotterdam
Postbus 84181, 3009 CD Rotterdam
www.vankleefinstituut.nl

door VKI-medewerkers aan deze projecten. Het gaat hierbij
om subsidies van ZonMw voor de Academische Werkplaats

Dementie en voor het implementeren van de resultaten 		

Tekst
Caroline van Amerongen, www.cvateksten.com

daarvan bij roc’s;

Van Kleef Instituut, Rosemarie van Troost

Rotterdam.

Vormgeving

- de bijdrage van abonnees, zoals in 2012 Zichtbare Schakels
Mariël Lam bnO, Den Bosch
Een jaarrekening is op aanvraag beschikbaar.
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Feiten en Cijfers
Hieronder vindt u de activiteiten van het Van Kleef Instituut. Per programmalijn zijn het aantal activiteiten en
deelnemers weergegeven.Hoe groter de cirkel des te groter het aanbod van activiteiten en deelnemers.

60

102

44

56

25

52
72

120
82

Zelfmananagement en regie

341 deelnemers

Zelfredzaamheid en De Blaas de Baas

102

Wijkgerichte Benadering

272 deelnemers

De Wijkverpleegkundige als echte netwerker

Zelfredzaamheid en medicatie veiligheid

82

Motiverende gespreksvoering

Zelfredzaamheid en veilig bewegen

72

Netwerk Samenhangende zorg in de eerste lijn

Kennistafel Informele zorg

25

Wijkanalyse maken

ZelfredzaamheidsRadar

60

56
52
120
44

17

22

35

29

Slimmer organiseren

35 deelnemers

Kunst van het kleinmaken

35

6

Technologie bij zorg en zelfmanagement 105 deelnemers

Excursie Huis van de toekomst

22

Netwerk Thuiszorgtechnologie

29

Excursie Dementiewoning Woerden

17

Zelfredzaamheid en kleine hulpmiddelen

37

140

Keten en Netwerkzorg

120 deelnemers

Academische Werkplaats Dementie

120

Van Kleeflezing

14%

61

4%

12%

140 deelnemers

39%
Overige activiteiten

31%

116 deelnemers

Rondetafelbijeenkomst

16

Programmaraad

24

Bestuursoverleg

14

Bijeenkomst Toolkit

12

Bijeenkomst Focusgroep

30

Inleiding kennisdeling

20

Activiteiten per programmalijn in percentages

12

