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Echte ontmoeting
schept ruimte voor
het goede gesprek

Zie jij mij?

ik zie jou

HET GOEDE
GESPREK
ACTIEONDERZOEK
2016 / 2017

elkaar kennen
erkennen
zichtbaarheid
vertrouwen
verbinding
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Wat een leerzaam jaar was het! Binnen Zinzia experimenteerden we samen met de
Universiteit voor Humanistiek (UvH) met ‘Het Goede Gesprek’. Want hoe goed kennen
wij elkaar? Weet jij wat de passie van je collega is? Of waarom meneer Pietersen vaak
verdrietig naar buiten staart? De kern van Zinzia’s opgave is om te kunnen en willen
zien hoe mensen in elkaar zitten. Door echt met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te
ontmoeten kom je daarachter. En kun je aansluiten om die zorg of ondersteuning te
bieden die als goed en liefdevol ervaren wordt. En dat willen we!

Het goede gesprek leidt
ons naar goede en
liefdevolle zorg
Ruimte bieden voor de ontmoeting & het goede
gesprek.

Voorwoord
In dit magazine lees je alles over Het goede gesprek.
Het doet verslag van onze reis gedurende het actieonderzoek in 2016 – 2017 samen met Universiteit voor
Humanistiek. Boeiend om te lezen wat het aan inzichten
van bewoners, familie, vrijwilligers, medewerkers en
leidinggevenden heeft opgeleverd. Je leest wat er uit
het actieonderzoek, de interviews en de (groeps)ontmoetingen naar voren kwam. Theoretische blokjes weerspiegelen wat er in bredere zin speelt rond het goede
gesprek. We hopen dat de opgedane ervaring en dit
bijzondere jaar het goede gesprek en de ontmoeting –
telkens hernieuwd – tot leven zullen brengen.

Wanneer heb je een goed
gesprek?
Zijn er altijd woorden voor nodig of kan
samen op een bankje zitten of muziek
maken ook een ‘goed gesprek’ zijn? Een
goed gesprek is zoveel meer dan we denken. Het gaat voorbij aan ‘zenden en ontvangen’ en aan ‘horen en vertellen’. Het is
meer dan anekdotes uitwisselen. Het afgelopen jaar leerden we dat ‘het goede gesprek’ dieper gaat. Het gaat over elkaar
ontmoeten en elkaar verstaan. Van mens
tot mens, elkaar echt zien. Proberen - al is
het maar heel even -zo min mogelijk over
én voor de ander in te kleuren. Open en
oprecht nieuwsgierig zijn. Present zijn.

Soms gaat het goed, soms kan
het beter.
De deelnemers aan ‘Het Goede Gesprek’
zagen elkaars passies, hoorden elkaars
frustraties en mochten deelgenoot zijn van
kwetsbare momenten. Ze ontmoeten elkaar. In de dagelijkse praktijk zien we elkaar niet altijd even goed.

Daarvoor heeft Zinzia de ruimte willen scheppen. Ruimte voor
ontmoeting; waar openheid, elkaar kennen en verstaan katalysatoren voor zijn. En dat is het afgelopen jaar bij Zinzia gebeurd.
Tijdens de individuele- en groepsontmoetingen, maar ook tijdens de inspiratieworkshops en op andere momenten ontstond
die ruimte spontaan. Een mooi voorbeeld zijn de vlogs op het
intranet. Juist van die voorbeelden hebben we geleerd. Met dit
magazine dat voor je ligt willen we schriftelijk mensen de ruimte
bieden om te leren en te inspireren.

Dan schuurt er wat en is er (nog) geen
ruimte voor ontmoeting. Want ook een
goede ontmoeting valt niet af te dwingen
en laat zich moeilijk opleggen met een (tegenstrijdige) oproep als ‘wees spontaan’!
Nee, het in-relatie-zijn wordt ons niet geleerd op school. We vinden het zelf uit op
ons levenspad. Dus ook binnen Zinzia.
In dit magazine lees je een mix van ervaringen, persoonlijke geluiden, perspectieven,
voorbeelden en alles meer wat we hebben
geleerd. In het magazine lees je ook over
de wetenschappelijke benadering die vanuit de UvH ingebracht werd en de theorie
die ons inspireerde. Saai? Zeker niet! Het
scherpt onze blik. In dit magazine laten we

dat zien. Kortom: lees en leer mee zodat je
nog professioneler kunt aansluiten op dat
wat er toe doet voor mensen. Hoe goed
ken jij mevrouw Janssen en haar dochter?
Wat maakt dat die ene vrijwilliger al jaren
komt helpen? En je collega: wat doet ertoe
in haar leven en werk? Wij dagen je uit;
leer iedereen – bewoner, mantelzorg en
collega’s – echt kennen. En daarmee
jezelf!

Karin Lieber, Nelleke Hendriks
en Marieke Breed
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Wat hebben
we gedaan
in 2016-2017?
Linda Myszka-Jansen (senior adviseur
kwaliteit en innovatie),
Marion Hamer (geestelijk verzorger)
en Ellen van der Wal (fysiotherapeut)
Tijdens een groepsontmoeting met bewoners op ONO

Eind van zomer 2016 zijn we gestart. Na de werving van de actieonderzoekers en gespreksleiders
zijn er een aantal (inspiratie)bijeenkomsten geweest over het
thema ontmoeten. We hebben gesproken over persoonlijke verhalen, over ontmoetingen en ervaren
wat belangrijk is tijdens een ontmoeting. Vervolgens verkenden
wij hoe je ruimte creëert voor ontmoetingen. Deze kennis en ervaring is benut tijdens de ontmoeting
die de actieonderzoekers en gespreksleiders hadden met individuele- en groepen bewoners,
medewerkers, leidinggevenden,
familieleden en vrijwilligers.

ten maakt dat de ontmoeting verdiepend, persoonlijker, warmer en minder zakelijk wordt. Inspiratiekaarten
zijn kaarten met bijvoorbeeld foto's. Aan iedere deelnemer wordt gevraagd er één uit te kiezen en vervolgens te vertellen waarom die foto hem of haar
aanspreekt. Deze ervaring leerde ons dat het alleen
mogelijk is om tot een goed gesprek te komen als je
wat van jezelf deelt. Voor degene die al bekend zijn
met Presentie zal dit herkenbaar zijn.

Hoe gaan we nu verder?

Tijdens een groepsontmoeting met bewoners op De Lingehof

Later is er ook in gemixte groepen gesproken over
wat er toe doet, om elkaars perspectief te leren kennen en beter te kunnen begrijpen waarom iemand, bijvoorbeeld een familielid,een bepaalde mening heeft.

Wat leerden we?
Alle hiervoor genoemde ontmoetingen hadden tot
doel te ontdekken wat er toe doet voor de verschillende groepen en mensen individueel. De informatie
uit de individuele ontmoeting werd samengevat en gebruikt in de groepsontmoetingen. De groepen waren
in eerste instantie homogeen; wat betekent dat de
groep bestond uit alleen bewoners, alleen medewerkers, enzovoorts. In zo’n homogene groep werd besproken wat er voor de mensen als groep toe doet.
Bijvoorbeeld wat vindt de groep vrijwilligers belangrijk.

Wat duidelijk werd is dat het voor iedereen, ongeacht
tot welke groep hij of zij behoort, het belangrijk is om
gehoord en gezien te worden. Door met aandacht
naar elkaar te luisteren, ontstaat er voor iedereen
meer begrip en wordt het mogelijk om op die ander af
te stemmen en aan te sluiten.
Aandacht begint al bij de start van een ontmoeting.
Een warme ontvangst zet de toon, dat hebben we
weer ervaren. Maar ook het starten met inspiratiekaar-

Deze eerste ervaringen die we opgedaan hebben
nemen we natuurlijk allemaal mee. Steeds meer mensen zullen door deze inzichten met het ontmoeten en
in gesprek zijn nieuwe ervaringen opdoen. Het goede
gesprek kan zich dan als olievlek verspreiden. De heterogene gesprekken/ ontmoetingen gaan door in de
vorm van woongesprekken die op de woningen (met

teams, mantelzorg en bewoners) gevoerd worden.
Deze woongesprekken zijn gestart rond het veranderingstraject naar kleinschalig PG wonen (de PG-programmalijn). Daarnaast maken wij een toolbox met
daarin handvatten om tot een goed gesprek te komen.
Over deze toolbox lees je meer in dit magazine!

De thema’s uit dit onderzoek
gingen vooral over;
elkaar kennen, zichtbaarheid,
vertrouwen en verbinding.

Wat hebben we geleerd?
• Om nieuwsgierig te zijn naar
elkaar.
• Dat we nog meer van elkaar en
elkaars werk kunnen leren.
• Dat het zinvol en prettig is
omvaker samen te komen in
groepsontmoetingen.
• Dat we naast ‘doen’ ook ruimte
voor reﬂecteren mogen maken.

• Dat het invullen van randvoorwaarden voor een goed gesprek
heel belangrijk zijn
(zie verderop in dit magazine).
• Dat de verdeling van aandacht
over bewoners in de woonkamer
soms moeilijk is.
• Dat aansluiten op de ander
betekent dat je goed kijkt, luistert
en je oordeel uitstelt.
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Opzet van het actieonderzoek
september 2016: de start
• Zes actieonderzoekers en zeven
gespreksleiders worden aangesteld.
• Inventariseren wat belangrijk is en wat te gaan
onderzoeken.
We komen samen op de volgende vraag:
Hoe creëer je ruimte voor ontmoeting binnen
Zinzia?

oktober 2016 t/m januari
2017: individuele
ontmoetingen
24 individuele ontmoetingen door de
actieonderzoekers met bewoners, medewerkers,
vrijwilligers, familie en leidinggevenden. De vragen
waren:
1. Wat doet er toe voor jou?
2. Waar word je blij van?
3. Waar maak je je zorgen om?
We wilden hiermee inzicht krijgen in de ander,
maar ook onderzoeken wat een ontmoeting is en
wat daar voor nodig is.
We hielden daarom ook bij hoe het proces ging
door antwoord te geven op de volgende vragen:
1. Wat heb je ervaren?
2. Wanneer ontstond er ruimte voor ontmoeting?
3. Wat werkte wel en wat niet?
4. Welke randvoorwaarden waren er nodig voor
deze ontmoeting?

januari t/m mei 2017:
homogene
groepsontmoetingen
Er worden 22 groepsontmoetingen door de
gespreksleiders georganiseerd en begeleid.
De groepsontmoetingen zijn met groepjes van
ongeveer 6 personen (met uitzondering van
sommige groepen waar het enthousiasme zo
groot was dat de groep uit 20 personen bestond!)
De invulling hiervan was divers en vaak creatief.
De thema’s uit de individuele ontmoetingen
werden gebruikt. Wel met dezelfde vragen in ons
achterhoofd:
1. Wat doet er toe voor jou?
2. Waar word je blij van?
3 Waar maak je je zorgen om?

mei t/m augustus 2017:
heterogene
groepsontmoetingen
• We zetten via de woongesprekken (PGprogrammalijn)de groepsontmoetingen verder
voort..

Het actieonderzoek
Het soort onderzoek dat we hebben uitgevoerd binnen Zinzia
heet een ‘actieonderzoek’. Marieke Breed begeleidde dit onderzoek vanuit de Universiteit voor Humanistiek. Ze vertelt over
de methode en over zichzelf als we haar vragen:
Hoe was het voor jou
om dit onderzoek te begeleiden?
Ik vond het heel erg leuk om te doen maar
tegelijkertijd was het ook een zoektocht.
Spannend om zo’n onderzoek te begeleiden. Ik heb mezelf ook regelmatig afgevraagd: 'Waar gaan we heen?'. Lachend
zegt ze ‘gelukkig is het goed gekomen!
Ik denk dat dit hele proces van zoeken,
loslaten, twijfel en het samen brainstormen
over wat de volgende stap werd, juist een
heel belangrijk onderdeel was van dit onderzoek. In het begin wachten de deelnemers vooral af wat ik wilde bespreken.
Ze zagen mij meer als gespreksleider in de
overleggen. In de tweede helft van het onderzoek werd dat anders. Onder het genot
van koffie en thee waren de gesprekken
en brainstorm al begonnen als ik binnenkwam! Leuk!

Marieke, wat heb je er persoonlijk
van geleerd?
Een heleboel! Ik heb natuurlijk veel over
verpleeghuiszorg geleerd. Dat het zo divers en ook complex is, had ik vorig jaar
nooit kunnen denken. Ik ben onder de indruk van alle mensen met hun mooie verhalen en ideeën! Daarnaast heb ik veel
over mezelf geleerd! Bijvoorbeeld dat het
spannend is om aan mensen te vragen wat
ze van een workshop of bijeenkomst vonden. Ik wil altijd graag dat mensen het naar
hun zin hebben. Met het idee dat ze iets
niet zo leuk vinden…heb ik leren omgaan.
Daarin heb ik mij ontwikkeld en feedback
vragen gaat me nu dan ook goed af! Ook
heb ik geleerd om naar alle kanten van de
verpleeghuiszorg te kijken. Als ik nu een
krantenartikel lees over de verpleeghuiszorg, denk ik: ‘ja, ja.. maar is dit het hele
verhaal? En welke andere inzichten missen
hier?’. Ik ben (nog) veel kritischer geworden op het nieuws over de verpleeghuizen.

Wat was de kracht van
dit onderzoek volgens jou?
Het samen met medewerkers van Zinzia
onderzoek doen en de verkregen inzichten uit alle gesprekken en wijze van
brainstormen! We hebben ruimte gecreëerd om te leren over ‘ontmoetingen’. Wat
is een goede ontmoeting? Wat is daar
voor nodig? Het samen leren en daar
weer op reﬂecteren is echt de grote
kracht van dit onderzoek! Ik hoop daarnaast dat de ontmoetingen hebben gezorgd voor meer inzicht in elkaar. De
thema’s die uit dit onderzoek naar voren
kwamen gingen vooral over; elkaar kennen, zichtbaarheid, vertrouwen en verbinding. Dit hebben we binnen de groep
actieonderzoekers en gespreksleiders
zeker bereikt. Een mooie groep die elkaar heeft leren kennen en verbinding
heeft gelegd. Dit wordt hopelijk weer
overgebracht, en blijft men overbrengen
aan andere betrokkenen bij de zorg voor
mensen met dementie!

• We sluiten aan bij de woongesprekken om de
heterogene groepsontmoetingen te observeren.
• Vanuit de observaties hebben we inbreng
gehad om meer ruimte voor ontmoeting te
creëren binnen de verschillende groepen.

Theoretisch blokje
In dit magazine zijn enkele kaders opgenomen met verschillende theorieën uit
de (wetenschappelijke) literatuur. Hierin
krijgt hierin krijg je extra inzicht in de
aanpak, zorg en de uitkomsten van ons
onderzoek. Daarnaast hopen we dat de
theoretische kennis inspireert en leerzaam is!
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Een groepsontmoeting in een café
met bewoners van De Lingehof

Bewoners
willen graag
samen zijn

Drie vragen
aan Cees Kroon
(voorzitter cliëntenraad ONO)

Met de informatie uit de individuele
ontmoetingen en de groepsontmoetingen met bewoners hebben de actieonderzoekers een verhaal samengesteld.
Het geeft een inzicht in de leefwereld
van bewoners. De woordenwolk hiernaast toont de meest voorkomende
onderwerpen uit de ontmoetingen.
Hoe groter het woord, hoe vaker het
voorkwam. Het belang van samen zijn,
elkaar ontmoeten, contact met familie
en de waarde van muziek springen er
dus echt uit bij de bewoners!

Waarom deed u mee?

praten. Of gewoon even bij mij zitten. Ik
kan namelijk niet zo goed meer praten,
daarom is lichamelijk contact en het samen
zijn erg belangrijk voor mij. Ik vind het ook
heel ﬁjn om een tijdje iemands hand vast te
houden en gewoon even samen te zijn. Als
er medische handelingen gedaan worden
(zoals de trombose dienst), snap ik niet altijd wat er gebeurt. Een leuk praatje over
mijn hond vroeger is dan ﬁjner dan veel in-

gewikkelde uitleg. Ik raak dan in de war. Ik
vind het sowieso ﬁjn om over vroeger of
over mijn gezin en familie te praten, hier
kan ik nog wel eens iets over vertellen.
Toch is het ook niet altijd hetzelfde, de ene
dag gaat het beter dan de andere dag.”

Vlog

Een bewoner vertelt
“Ik woon hier nu al een tijdje. Op zich heb
ik het naar mijn zin maar het blijft anders
dan thuis. Ik vind het belangrijk om met zijn
allen hier te wonen en dingen te delen.
Maar dit maakt het soms ook lastig. Soms
kijk ik gewoon anders tegen dingen aan. Ik
vind het gezellig als er mensen tegen mij

Floor Groeneveld maakte een
hele leuke vlog over de
ontmoeting met bewoners en de
invloed van muziek. Benieuwd?
Kijk op het Zinzia intranet!

Een goed gesprek is niet te sturen,
het ontstaat spontaan.
In gesprek met
Floor Groeneveld
(muziektherapeut) en
Machteld Klaren
(medewerker
Welzijn en muziekcoach)
over de ontmoetingen
met bewoners.

“Een goed gesprek kan op zoveel manieren ontstaan. Bijvoorbeeld in de vorm van een liedje. Voor
de groepsgesprekken op Rumah Kita wisten we
vooraf al dat ‘gewoon’ een gesprek aanknopen
nog helemaal niet zo gemakkelijk is. Dus we besloten er een gezellige ontmoeting van te maken
met koffie, thee een stukje spekkoek en… liedjes!
Bekende liedjes van vroeger die veel bewoners
nog goed kennen en vaak vlekkeloos mee kunnen zingen. Dus bepakt met een gitaar en boekjes
met de teksten gingen we aan de slag.

Thuis. Tijdens de eerste ontmoeting waren
de liedjes gekoppeld aan het thema thuis. Hoe
woonde iemand vroeger? Had iemand huisdieren?
Hoeveel broers en zussen heeft iemand?

Er ontstonden mooie gesprekken, ook tussen
bewoners onderling. En we kwamen een hoop te
weten.

Zorg. De tweede ontmoeting ging over het
thema zorg. Heb je voor iemand gezorgd en hoe
is het als er voor je gezorgd wordt? Ook nu weer
omlijst met liedjes over het thema. Vooral in deze
ontmoeting merkten we al snel dat een goed gesprek niet te sturen is, het ontstaat veelal spontaan. Zo ontstond een ontmoeting tussen twee
bewoners die het elk over een ander onderwerp
hadden maar toch een goed gesprek hadden
samen. De liedjes maakten herinneringen los en
spraken bij de bewoners tot de verbeelding.
Elke keer weer een hele bijzondere ervaring!

Ik werd door de Centrale Cliëntenraad gevraagd om namens de cliëntenraden te participeren in Het Goede Gesprek. Het leek me een boeiend traject en het had
bovendien veel raakvlakken met mijn voormalige werk als
interim-manager. Daarom heb ik daar van harte mee ingestemd.

Theoretisch blokje over zorgethiek.
Wat is u het meest bijgebleven?
Als actieonderzoeker zijn mij verschillende dingen bijgebleven. In gesprekken met de PG-cliënten ben ik vooral
getroffen door de kundigheid van de medewerkers die
het gesprek voorbereid hadden en leidden. Door te refereren aan vroegere herinneringen kwamen er ineens hele
emotionele herinneringen naar boven.
Bij de vrijwilligers viel me vooral de enorme gedrevenheid
op en met welk enthousiasme en betrokkenheid zij hun
taak uitvoerden. Op de vraag aan het einde hoe hun gevoel was na het gesprek, gaf men aan het prettig te vinden
dat er naar hen geluisterd werd. Bij het gesprek met de familie kwamen ook emoties naar boven toen het gesprek
kwam op hoe het door hen ervaren werd dat hun geliefde
(moeder / echtgenoot) hier op de PG verbleef. Emotioneel
hadden ze het daar allemaal heel moeilijk mee, ondanks
dat moeder / echtgenoot het hier heel ﬁjn vond. Vooral het
niet herkend worden en dan weer de plotselinge oplevingen werden als emotioneel zwaar ervaren.
Dat de gesprekken een vervolg moeten krijgen en van
waarde zijn blijkt wel uit het feit dat zowel de familie, de
medewerkers als de vrijwilligers met de slotvraag kwamen
of er nog een vervolg komt.

Wat wenst u voor de toekomst?
Mijn wens is dat deze gesprekken een vanzelfsprekend
onderdeel worden in de omgang met alle betrokkenen uit
de zorg. Dus zowel met bewoners, familie, vrijwilligers en
niet te vergeten met de zeer betrokken medewerkers.
Dat er aandacht voor de mens en zijn / haar gevoelens is
en dat hoeft echt niet altijd met een ‘gesprek’ te zijn.
Problemen en vragen moeten vanuit de persoon worden
benaderd. Begripvol reageren door een hand op de arm
of een luisterend oor te bieden is volgens mij ook onderdeel hiervan.

De autonome mens
of de zorgende mens?
De Universiteit van Humanistiek doet -onder andere- onderzoek met een zorgethische insteek. Zorgethiek is het
nadenken over, en het stellen van de vraag: ‘Is dit goede
zorg voor deze speciﬁeke persoon in deze speciﬁeke situatie?’. Met deze vraag, en dus in de zorgethiek, denk je na
over moraal of moraliteit, onderscheid maken en nadenken
over ‘het goede’.
Iedereen heeft wel een idee over wat ‘goed’ is om te doen.
Ook de groep of gemeenschap heeft gewoonten, dat wat
als ‘goed’ wordt gezien: het moraal. Jouw eigen ideeën
over ‘goed’ kunnen hier bij passen of juist afwijken. Hoe je
beslissingen neemt, jouw moraliteit, heeft ook deels te
maken met het mensbeeld dat voor jou dominant is.
‘De mens’ bestaat niet. Maar er bestaat wel een bepaalde
manier van kijken naar de mens. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen twee ‘mensbeelden’: de autonome
mens en de zorgende mens.In onze samenleving heerst
het mensbeeld van de 'autonome mens': zelfstandig, vrij,
zelfredzaam en iedereen gelijke kansen. Er is in deze termen weinig oog voor noodlottigheid die mensen kunnen
treffen, evenals de relaties van mensen. In de zorgende
mens, zien we de andere kant. In dit mensbeeld zijn mensen sociaal, relationeel en zorgen ze voor elkaar. Mensen
zijn een deel van een netwerk, een web van relaties en de
context is van belang.
Welk mensbeeld is voor jou dominant?
En hoe beïnvloedt dit jouw beslissingen?
bron: Van Nistelrooij, I., Basisboek Zorgethiek (2015).
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Medewerkers
willen elkaar,
en de ander
beter kennen

De woordenwolk geeft de meest voorkomende onderwerpen
aan tijdens de ontmoetingen. Hoe groter het woord, hoe vaker
het voorkwam. Je ziet het: voor medewerkers is het enorm belangrijk om elkaar binnen Zinzia goed te kennen. Dat draagt bij
aan het gevoel van 'gezien worden'. Onduidelijkheid over wat
wel en niet mag, wordt als lastig ervaren.

Een medewerker vertelt
“Ik vind het belangrijk dat ik wat kan betekenen voor de ander in
mijn werk. Dat ik er kan zijn voor de cliënten en af en toe toch
een glimlach krijg, is voor mij goud waard. De cliënt staat voor mij
centraal, niet alle regels. Soms is het wel moeilijk om alle taken af
te krijgen als je ook nog wat extra aandacht aan een cliënt wil
geven. We zijn ook met steeds minder personeel waardoor de tijd
om aandacht te geven er steeds minder is. Het is daarom belangrijk om elkaar goed te kennen. Dan bedoel ik zowel de bewoners
als mijn collega’s. Ik houd er bijvoorbeeld van om nagels te lakken.
Daar genieten sommige cliënten zo van.

Maar daar moet ik wel de ruimte voor krijgen van mijn collega.
Als je elkaar dan niet goed kent, zoals bij invalkrachten en ﬂexmedewerkers, is dat moeilijk. Sommige collega’s zijn echt
‘doeners’, die werken hard en vinden dan meteen wat van mij als
ik even ‘stilzit’ om nagels te lakken. Ik vind soms wel dat we veel
dingen moeten naast ons werk. Er lopen altijd allemaal onderzoeken en trainingen. Soms voel ik me niet zo gewaardeerd omdat
het lijkt alsof het nooit goed genoeg is. Ik vind het belangrijk om
de bewoners te zien, maar wil zelf ook graag gezien worden.

Marijke Hendriks (specialistisch
verpleegkundige ouderenzorg)
Marijke vertelt dat medewerkers tijdens de groepsontmoeting een attribuut meebrachten dat voor hen
voor goede zorg stond. Een pion
(‘ik wil graag weer eens een spelletje doen met de bewoners’), het beroepsspeldje (‘ik ben trots op mijn
vak’), een kaart met de tekst: ‘door
voor jezelf te zorgen, zorg je voor
anderen. Door voor anderen te zorgen, zorg je voor jezelf’ (‘je moet
niet jezelf voorbijlopen, dan kan je
niet goed meer zorgen’), een
warme deken (‘ik wil zorg geven die
als een warme deken aanvoelt’),
een Ipad met een ﬁlmpje van een
vrouw in bed (‘ze kan door onze
zorg lekker in bed in de woonkamer en geniet hier zichtbaar van’),
en een bril (‘om goede zorg te
geven moet je goed kijken en aansluiten’)

over de ontmoetingen met medewerkers:
Er zijn hele mooie onderwerpen in de gesprekken besproken. Zo kwam de vraag
naar boven ‘wat doe je dat als ook familie
een andere bewoner wil helpen?’ Moet je
dan informatie geven of iemand iets wel of
niet mag? We bespraken hoe kan je dat
het beste kunt doen. En ook hoe het dan
zit met de privacy van die bewoner. Medewerkers vertelden dat zij soms dingen
doen voor een bewoner die niet volgens
de afspraak of regels zijn, maar waarvan
ze zeker weten dat het de bewoner ten
goede komt. Dan sluiten ze aan bij de
situatie.
In het tweede gesprek spraken we over
‘zorgen voor’. Er werden mooie verhalen
verteld bij de voorwerpen die men meebracht en dat ontroerende mij. Je leest het

in het kadertje hiernaast. Opnieuw bevestigde het mijn mening dat medewerkers
die werken met bewoners met complexe
problemen creatief zijn. Iedere dag en minuut zoeken zij naar mogelijkheden om in
contact te komen met de bewoner. Steeds
weer om te kijken en voelen wat de ander
nodig heeft. En (zich) daarop af te stemmen. Zij voelen zich echt trots en blij als
het de bewoner zichtbaar tevreden en blij
maakt. “Het is vaak zo klein, je moet het
niet groter zoeken” zei een medewerker.

Inspiratieworkshops
De naam zegt het al: deze workshops
waren gericht op inspiratie! De onderzoekers van de UvH zijn drie keer samengekomen met alle actieonderzoekers en
gespreksleiders van 'Het Goede Gesprek'
om met elkaar inspiratie op te doen voor
de te zetten stappen. Samen leren van en
met elkaar stond hierbij voorop. Vivianne
Baur, projectleider vanuit de UvH, vertelt
ons hoe zij deze inspiratieworkshops ervaren heeft.
Brachten de workshops wat je er van verwacht had? Ja, absoluut! Tijdens de eerste
inspiratieworkshop was het voor iedereen,
inclusief mijzelf, nog wel even ontdekken:
wie zijn dit allemaal, welke verwachtingen
heeft iedereen, wat is er nodig om het traject in beweging te zetten, waar gaan we
naartoe? Alle puzzelstukjes zijn in de loop
van de tijd op zijn plek gevallen. En zo is
het ook gegaan. Er ontstond steeds meer
vertrouwen in het traject en in elkaar! Ik
vond het ook heel mooi om te zien dat al
tijdens de eerste inspiratieworkshop naar
voren kwam dat het traject volgens de
deelnemers niet alleen om 'een goed gesprek' moest gaan, maar dat het om het
'laten ontstaan van ruimte voor ontmoeting'
ging. Dat ging net dat laagje dieper waar ik
vanaf het begin van het traject op hoopte
dat we daarop uit zouden komen.
Wat was de meerwaarde van de inspiratieworkshops voor het traject? We stonden
even stil bij wat er al bereikt was en bepaalden samen welke stappen we vervolgens weer wilden zetten. De meerwaarde?
Ruimte om te reﬂecteren en te experimenteren. En niet alleen door te praten; we
hebben ook allerlei werkvormen en oefeningen uitgeprobeerd om al doende te ervaren hoe ruimte voor ontmoeting

Over je vak praten, buiten het ‘gewone’
werk. Dat vonden medewerkers heel ﬁjn.
Met tijd en aandacht om je emoties te kunnen delen. “Dan hoor je andere ervaringen
en meningen en dat is goed. Dat zet je
ook aan het denken.” Het waren mooie gesprekken die waardevol waren voor alle
deelnemers. Dit moet zeker een vervolg
krijgen!

men: 'nou, die stip op de horizon is er nu
gecreëerd kan worden. En dat inspireerde
heel duidelijk hoor!'.
de actieonderzoekers en gespreksleiders
En het meest grappige? Dan moet ik direct
weer om hiermee zelf aan de slag te gaan
denken aan de tweede inspiratieworkshop
op de locaties.
toen we een oefening deden om elkaar
Wat vond jij het meest lastige tijdens deze
'zonder woorden' te ontmoeten. In stilte
inspiratieworkshops? Terugkijkend denk ik
liep iedereen kriskras door de ruimte. En
dat ik de hele eerste inspiratieworkshop
steeds wanneer twee mensen elkaar telastig vond. We stonden nog helemaal aan
genkwamen, keken zij even diep in elkaars
het begin van het traject. En het was nog
behoorlijk vaag wat
het nu precies zou
betekenen om
samen 'actieonderzoek' te doen. De
deelnemers zochten
houvast, een 'stip op
de horizon' zoals een
van hen het noemde.
Dat konden wij als
Tijdens een inspiratieworkshop
onderzoekers niet
bieden omdat, passend bij het traject,
ogen. Om contact te maken. Het was even
we juist eerst samen met hen zouden beonwennig, maar één van de actieonderpalen wat het traject zou moeten oplevezoekers - de enige man in het gezelschap
ren. En hoe we tot daar zouden gaan
- bleek het wel een beetje spannend te
komen. Deze nieuwe manier van werkenvinden. Om zijn ongemak wat te verbergen
was dus best wel even wennen!
deed hij een paar stoere uitspraken. Dat
Tijdens de laatste inspiratieworkshop zei
viel op en hier speelden we met humor op
in. Het bracht een leuke interactie in de
groep. Op zijn ongemak en die ‘in-deogen-kijken oefening’ hebben later met
een dikke knipoog nog vaak gezinspeeld.
Daar konden wij – en hij zelf ook - dan
weer hartelijk om lachen.

De inspiratieworkshops:
Nr. 1 (november 2016)
• kennismaken
• toelichting actieonderzoek
• stand van zaken rond 'goede gesprek'
inventariseren
• toespitsing op 'ruimte laten ontstaan
voor ontmoeten'
• ontmoeting ervaren in tweetallen (wat
doet er werkelijk toe in jouw werk en
wat baart jou zorgen binnen Zinzia?)
• vervolgstappen bepalen

Nr. 2 (februari 2017)
v.l.n.r.: Merel Visse, Marieke Breed
en Vivianne Baur

• evalueren van traject tot nu toe
• terugkoppeling uitkomsten en proces
van individuele ontmoetingen

•

•
•
•

met bewoners, medewerkers,
vrijwilligers, familie en leidinggevenden
samen inventariseren wat goede
randvoorwaarden zijn voor de te
organiseren groepsontmoetingen
elkaar ontmoeten zonder woorden
reﬂectie op eigen kwetsbaarheid
vervolgstappen bepalen

Nr. 3 (april 2017)
• successen vieren
• stilstaan bij wat lastig is
• heterogene groepsontmoetingen
voorbereiden
• ideeën voor toolbox verzamelen
• vervolgstappen bepalen
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Er gebeurt veel bij Zinzia. Het mag dan soms veel
zijn, Patricia Bender (regiomanager zorg, rechts op
de foto) ziet ook hoe alle puzzelstukjes steeds
beter in elkaar passen. Marieke Breed (uitvoerend
onderzoeker) heeft met haar een goed gesprek.

Het goede
gesprek, Presentie,
pg programmalijn....,
Naast het goede gesprek gebeurt er natuurlijk veel meer binnen Zinzia, vertelt Patricia. Eigenlijk is het allemaal één
beweging. Alles wat we doen, doen we
met de vraag: “zien wij de ander?” Bij deze
manier van werken, denken en doen past
Presentie, het goede gesprek, en ook de
nieuwe pg-programmalijn. We leren elkaar
erdoor beter kennen, wat zorgt voor meer
begrip naar elkaar en een betere sfeer.
Tussen alle betrokkenen. Zowel naar een
collega als naar familie, als naar de bewoner. We willen naar iedereen toe Present
zijn en het goede gesprek voeren.
Tijdens het onderzoek rond het goede gesprek heb ik dat ook gemerkt, zegt Marieke. Alle thema’s uit de Presentietheorie
komen terug in ‘het goede gesprek’. En tijdens de woongesprekken van de pg-programmalijn zien we weer dezelfde thema’s
naar voren komen. Familie en medewerkers willen elkaar beter leren kennen.
Door elkaar te kennen ontstaat er begrip
en ruimte voor elkaar ideeën. Bijvoorbeeld,
het lakken van nagels is ook onderdeel
van goede, liefdevolle zorg. Maar dit kan
alleen als je elkaar de ruimte geeft.
Samen in de gouden driehoek
Patricia onderstreept het belang van de

Het woongesprek
om elkaar te
leren kennen
Elkaar(s dromen) kennen

elkaar te krijgen moet je goed kijken, het
goede gesprek voeren, elkaar echt zien en
aansluiten op de behoeften van zowel de
bewoner als de familie. Het goede gesprek is om echt te kijken en aan te sluiten,
op alle fronten, zegt Marieke. Precies, vult
Patricia aan. En het goede gesprek binnen
de gouden driehoek is nooit ‘af’. Het is iedere dag weer kijken en leren om de zorg
goed met elkaar af te stemmen.

Het woongesprek

‘gouden driehoek’. We willen de mensen
die hier wonen liefdevolle en mensgerichte zorg bieden. Hen als mens en bewoner centraal stellen. We willen dit samen
doen met de bewoner, familie en professionals. Daarom gaan we samen in gesprek
over wensen, behoeftes en verwachtingen. En we kijken naar de mogelijkheden
die er zijn rond kwaliteit van leven en niet
zozeer naar de beperkingen. Om dit voor

Presentie in 2017-2018
Dit jaar gaan de Presentie-trainers
in gesprek met de stichting presentie om te kijken wat ze kunnen
doen met de trainingen en hoe er
nog meer verdieping kan komen.
Patricia Bender gaat dit jaar samen
met twee afdelingsmanagers de
introductiecursus doen bij
Stichting Presentie.
Alle specialistische verpleegkundigen en de afdelingsmanagers
krijgen een zesdaagse cursus
Presentie.

De intentie om het goede te doen is er bij
vrijwel iedere medewerker, ziet Patricia.
Omdat over ‘het goede’ zoveel verschillende meningen en perspectieven zijn is
het een uitdaging om steeds weer te kijken en te luisteren. In het woongesprek,
bedoeld om de zorg steeds verder te verbeteren, gaan we steeds opnieuw het
goede gesprek met bewoners, familie, leidinggevenden en medewerkers aan. Vanuit verschillende perspectieven wordt zo
invulling gegeven aan het woon/leefklimaat van de bewoners. Het gaat erom dat
het leven bij Zinzia zoveel mogelijk wordt
zoals thuis. Dat kan voor iedereen anders
zijn. Het is belangrijk dat verwachtingen
helder zijn en er passende afspraken gemaakt worden binnen de mogelijkheden
van de mensen in de gouden driehoek.
Hierover moeten we dus in gesprek blijven.

Openheid en reﬂectie
Dat vraagt om openheid naar elkaar toe,
weet Marieke uit het onderzoek. Zonder
meteen over elkaar te oordelen. Best
moeilijk soms! Maar zijn de woongesprekken misschien ook een plek en een moment om samen te reﬂecteren? Dat klopt,
vertelt Patricia. Het is best moeilijk om als
team of medewerker echt de diepte in te
gaan. In het woongesprek moeten we dan
ook oefenen om echt te reﬂecteren. Hoe
doen we het nu met zijn allen? Hoe leven
we met elkaar? En als we dat doen, kan
het veel opleveren.

Eén van de grote lessen is dat we elkaar
binnen de gouden driehoek beter moeten
leren kennen, belangrijke dingen kunnen
delen. Patricia vertelt aan Marieke. Het
mooiste wat mij in mijn leven is overkomen, is het moeder zijn, vertelt Patricia. Dat
heeft mij altijd al bezig gehouden. Als klein
meisje fantaseerde ik over dat ik later een
weeshuis wilde beginnen. Achter in mijn
dagboek was ik ook al namen aan het verzamelen van hoe alle kinderen zouden
moeten gaan heten. En dat waren allemaal
namen die ik gelezen had in meisjesboeken zoals ‘Kitty op kostschool’, ‘de dolle
tweeling’ enzovoort. En door dit persoonlijke verhaal hebben we Patricia weer wat
beter leren kennen...

Theoretisch blokje
Zorg als cyclisch proces
Dit kader laat de cyclus zien van zorg. Zorg is een proces wat moet aansluiten bij een speciﬁek persoon in een speciﬁeke context. Wat bij de één
werkt, werkt bij de ander niet, en op een ander moment is het weer anders.
Context, relaties en constant aansluiten zijn een aantal belangrijke aandachtspunten in de zorg en worden als enkele kritische inzichten gezien
vanuit de zorgethiek.
Zorg is een relationeel en cyclisch proces. Joan Tronto beschrijft zorg aan
de hand van verschillende fasen:
1 Aandacht: Je hebt oogvoor de behoefte van een ander.
2 Verantwoordelijkheid nemen: Je beslist om gehoor te geven aan de
behoefte.
3 Competentie: Je voert de taak uit en bent hier kundig in.
4 Responsiviteit: Je richt je op de reactie van de zorgontvanger.
Hoe komt de zorg aan? En moet je iets veranderen?
5 Zorgen met: Taken kunnen ook verdeeld worden. Samen met anderen
zorgen. Vervolgens begint deze cyclus weer bij fase 1.
Hoe gaat dit in de praktijk?
Zie, en ervaar jij deze fasen ook in de zorg voor de bewoner?
Bron: Tronto, (1993) (2013)
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ZORGVRAGER

Waarom
doen we dit
allemaal?
Goede, liefdevolle zorg bieden, dat willen
we allemaal. Zinzia kiest voor radicaal
mensgericht werken als route. Daarbij houden we rekening met hoe mensen leven,
waarnemen en leren. En oh ja, ook met het
feit dat we onze zon- en schaduwzijde
hebben. Dat niemand - bewoner, familie,
medewerker, vrijwilliger of leidinggevende
- volmaakt en onfeilbaar is.
Als je naar de afbeelding van de gouden
driehoek kijkt, zie je meteen hoe iedereen
met elkaar verbonden is. Om samen
goede en liefdevolle zorg aan de bewoner
te kunnen geven. Met ‘het goede gesprek’

Wist je dat?
De opkomst van de groepsontmoeting
met familieleden op de Lingehof uit maar
liefst 20 personen bestond?

MANTELZORGER

PROFESSIONAL EN
VRIJWILLIGER

hebben we deze verbindingen nòg meer
versterkt. Daar zijn we trots op. We hebben
elkaar beter leren kennen en elkaars perspectieven mogen zien. Aansluiten en afstemmen, met iedereen, blijft altijd van
belang. Iedereen doet er toe en er is meer
dan één waarheid. Dat wat voor het ene
mens in een bepaalde situatie geldt, kan
voor een ander weer helemaal anders zijn!

Ingewikkeld? Ja zeker, maar het maakt het
leven ook kleurrijk. Belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. En te zien hoe
de ander in elkaar zit. Elkaar zien staan en
proberen je in te leven in de ander. We nodigen iedereen uit het goede gesprek te
blijven voeren en de tools in de toolbox
kunnen je daarbij helpen.

Theoretisch blokje

Er dus snel meer appeltaart nodig was?
Ze bijna allemaal de week daarop
terug kwamen?

We zonder
schoenen allemaal
gelijk zijn?

Alle deelnemers
na een groepsontmoeting vroegen
wanneer de
volgende was?

Bewoners
ons verbeterden
op de uitspraak bij
het zingen van
liedjes?

Marieke dansles
heeft gekregen van
verschillende bewoners
tijdens een muziekmiddag in
Rumah Kita?

Haar meerdere
keren werd gevraagd om in de
maat te dansen?

Twee manieren om zorg te organiseren:
beschermende en democratische zorg.
Zorg en zorgen vindt plaats in ieders leven en in iedere
maatschappij. Het is een centraal deel van ons leven!
Maar hoe organiseer je zorg en hoe wil je zorgen?
Zorg kan op verschillende manieren gegeven en ontvangen worden. Joan Tronto onderscheidt twee soorten
zorg: beschermende zorg en democratische zorg.
Beschermende zorg beschrijft ze aan de hand van het
beeld van een ‘goede man’ die voor zijn vrouw zorgt. De
‘goede man’ is niet zelfzuchtig maar zorgt liefdevol en offert zich op om zijn vrouw te beschermen. Beschermende
zorg kan omschreven worden als het verdelen van de
‘bad guys’ en de ‘goodguys’ en dus tussen degene die
bescherming nodig heeft en degene die beschermt moet
worden. De reactie naar ‘bad guys’ is agressief, hij wil zijn
kwetsbare vrouw beschermen. Deze gedachte versterkt
het wij- zij gevoel en zorgt voor timide, afwachtende en
bange mensen.

Een alternatief is de democratisch georganiseerde zorg.
Deze manier van zorgen begint met democratische acties
van mensen samen. In democratische zorg verdeel je de
verantwoordelijkheden op zo’n manier dat je zeker weet
dat iedereen mee kan doen. Er bestaan echter twee risico’s; paternalisme en parochialisme. Paternalisme is het
risico dat de zorgverlener denkt het beter te weten dan
de zorgontvanger. Het risico van parochialisme is wanneer iemand alleen ziet wat om zich heen nodig is, zonder verder te kijken. Het oog voor het grotere plaatje mist
dan.
Met oog voor de risico’s is democratisch georganiseerde
zorg een goed alternatief voor de beschermende zorg!
Zie jij het verschil tussen democratische en beschermende zorg ook wel eens in de praktijk?
Bron: Tronto, J. (2016).

Randvoorwaarden voor een ‘goede’ ontmoeting
- Vertrouwelijkheid
(niet te grote groepen)

- Luisteren in plaats
van overtuigen

- Op zoek gaan naar
gemeenschappelijke waarden

- Humor

- Aandacht voor de beleving
van de ander

- Goede en bevlogen
begeleiding

- Respect voor de ander
- Niet de mening
van de ander ontkennen

- Nieuwsgierig zijn
- Tijd maken

- Jezelf durven laten zien en
kwetsbaar durven zijn
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Sarah Risakotta

Soms zou ik wel
wat meer openheid
willen vanuit Zinzia

(specialistisch verpleegkundige ouderenzorg)

Als sociaal psychiatrisch verpleegkundige
ben ik continu bezig met de interactie tussen de cliënt en zijn/haar omgeving. Op de
vraag of ik wilde deelnemen aan dit project
zei ik dan ook volmondig JA! Zo mooi om
cliënten te spreken die ik dagelijks vriendelijk gedag zeg en waarbij ik nu even heel
dichtbij mocht komen. Het ging duidelijk
niet om de kwantiteit van de dagelijkse gesprekjes maar om de kwaliteit; Presentie,
aansluiting vinden en de ander ‘echt’ gaan
zien. Ook mooi dat er binnen Rumah Kita
cultuurspeciﬁeke elementen naar voren

kwamen tijdens het goede gesprek.
De manier waarop cliënten aangesproken
zouden moeten worden, de bescheidenheid om te vragen om een kort gesprekje
en het zoeken van de vraag achter de
vraag: het goede gesprek is zoveel meer
dan alleen verbale communicatie. Het was
ook mooi om te zien dat ‘het er zijn’ voor
een bewoner al heel waardevol is. Waarbij
de inhoud van het gesprek niet eens zo
belangrijk was, maar alleen het contact al
veel positiviteit opleverde. Die cliënt ver-

telde ook dat hij voornamelijk het initiatief
nam om anderen gedag te zeggen of om
een praatje te maken. Maar het nu toch wel
heel leuk vond dat er iemand naar hem toe
kwam. Ook een mooie bewustwording
voor ons als professional dat niets is wat
het lijkt. Deze meneer lijkt voor de buitenwereld altijd in contact met anderen, maar
wie luistert er naar hem? Een mooie lering
om als professional aan het eind van je
dienst jezelf af te vragen ‘Wie heb ik vandaag nu echt gehoord en gezien’? Het
goede gesprek begint immers bij jezelf….

Nelleke Hornstra
(projectmedewerker facilitair)

De oproep op intranet, in de zomer van 2016, wekte bij
mij direct nieuwsgierigheid naar wat het ‘Goede gesprek’
inhield en hoe ik daaraan zou kunnen bijdragen. Binnen
mijn werk, maar ook privé, vind ik het belangrijk om de
verbinding te zoeken met anderen. Maar dat is soms
best lastig. Met de één lukt het ook beter dan met de
ander en vaak ook maken we onvoldoende tijd vrij voor
elkaar. Dus wat kan ik doen en leren om hierin een stap
te maken en echt aan te sluiten bij een ander. Dat is
zowel voor mij als voor de ander waardevol.
Het meest waardevolle waren de gesprekken waarin de
gesprekspartners zich openstelden voor elkaar. Dat gaf
mij tijdens een aantal individuele gesprekken een bijzonder warm gevoel en dat straalde af op de ander. Zo was
er echte verbinding en ontmoeting.
En ook bij de groepsontmoetingen was er zichtbaar de
wil om aan te sluiten en vertrouwen in elkaar om daarin
stappen te zetten. Heel mooi om te ervaren dat iedereen
bij Zinzia betrokken is en het allerbeste wil voor de bewoners. Dan maakt het niet uit in welke rol, maar de
kracht zit in de samenwerking, daar ben ik van overtuigd.
Mijn wens is dat we hiermee verder gaan, dat het eigenlijk
permanent op de agenda blijft staan. Een ‘Goed Gesprek’
hoort bij het werken binnen Zinzia, maar levert ook voor
0jezelf veel op aan waardering.
Mogelijkheden voor het ‘Goede Gesprek’ zijn bijvoorbeeld tijdens het werkoverleg, familie- en themabijeenkomsten, maar ook in het dagelijkse contact. Even een
groet, een aai over de bol of een schouderklopje kost
weinig tijd, maar levert veel op.

Een familielid vertelt
“Mijn moeder woont nu al een tijdje hier. Ik
voel me in de eerste plaats best schuldig
dat ze hier zit maar zie ook dat ze het goed
heeft hier. In het begin was ze nog aardig
bij de tijd maar nu begint ze wel hard achteruit te gaan. Ik vind dit lastig om te zien.
Langzaam ben ik afscheid aan het nemen,
en dat is moeilijk, treurig en soms ook hard.
Daarom ben ik nog wel eens bang voor
wat de toekomst brengt. Over de zorg ben
ik heel tevreden.

Ik vind het belangrijk dat mijn moeder
wordt verzorgd zoals ik dat zelf zou doen.
Vaak ben ik bij haar en dan help ik zowel
mijn moeder als de andere bewoners.
Daarom is het ﬁjn als ik hen ook een beetje
ken. De regels hier zijn nog wel eens onduidelijk voor mij. Soms zou ik wel wat
meer openheid willen vanuit Zinzia als er
bijvoorbeeld een verzorgende weg gaat.
Daar heb ik (en mijn moeder) dan toch een
band mee opgebouwd. Maar het belangrijkste vind ik dat mijn moeder
veel aandacht en liefde krijgt.”

In de ontmoetingen met familie kwamen
verschillende onderwerpen naar voren.
De woordenwolk hiernaast geeft de
meest voorkomende onderwerpen aan
tijdens de ontmoetingen. Hoe groter het
woord, hoe vaker het voorkwam. Geconfronteerd worden met dementie wordt
door familie vaak als treurig en hard ervaren. Aandacht en liefde voor de bewoner
vinden familieleden het allerbelangrijkst.

Theoretisch blokje

Ook professionals zijn mensen....
Het beeld van de professional wordt vaak geschetst als een
sterke, autonome, ‘niet-te-raken’ hulpverlener. Dit doet de professional te kort. Een professional is, zoals we in dit kader toelichten, ook ‘some mothers child’, met alle emoties, ervaringen
en relaties die bij hem of haar horen. Het is belangrijk om dit
te zien en serieus te nemen. Door professionals ruimte te
bieden voor hun gevoelens en emoties draagt men bij aan
goede zorg voor zowel de bewoner als de professional.
Hoe zit dat dan?
‘We are all some mother’s child’, zegt Eva Feder Kittay (1999).
Ze bedoelt dat we zowel letterlijk als metaforisch afhankelijk
van elkaar zijn en met zijn allen in relatie staan tot elkaar. Ze
trekt deze gedachte door naar de zorgrelatie. Een zorgrelatie
bestaat niet uit een individueel verzoek van de zorgvrager
aan een speciﬁeke zorgverlener. Het is een moreel appèl naar
de zorgverlener toe vanuit een speciale relatie. Maar zoals het
woord ‘relatie’ al laat zien; het gaat niet alleen om de vraag
van de zorgvrager aan de professional. Alle mensen, dus ook
zorgprofessionals, zijn niet alleen maar capabel en veerkrachtig, maar ook 'behoeftig'. Dit betekent dat niet alleen zorgvragers, in dit geval de bewoners in het verpleeghuis, zorg nodig
hebben. Ook professionals zijn afhankelijk en kwetsbaar in de
zorgrelatie en hebben zorg en aandacht nodig.
Voel jij je als professional ook gezien als mens?
Bron: Baur, V. et al, (2017), Kittay, E. F., (1999), Van Heijst, A. (2005).

Tijdens een groepsontmoeting
met familie op De Lingehof

Vlog
Bianca van Brandenburg maakte
een prachtige vlog over de
groepsontmoeting op de
Lingehof. Benieuwd? Kijk op het
Zinzia intranet!

Bianca van Brandenburg (supervisor gastvrijheid)
Greetje Schoonveld (eerst verantwoordelijke verzorgende)
over de ontmoeting met familieleden:
De ontmoeting met familie van de bewoners van de psychogeriatrie zijn twee hele
mooie bijeenkomsten geweest. De start was best spannend omdat je als gespreksleider geen idee hebtwelke onderwerpen er op tafel komen. Na de ontvangst met
koffie en taart zijn er kaarten uitgedeeld met inspirerende foto's. Het verzoek was
om als familie (gast van de avond) te vertellen wat de afbeelding op de kaart bij hen
losmaakte wanneer ze aan hun familielid die in dit verpleeghuis woont dachten. Als
gespreksleider heb je hierbij al een voorstelling, maar hoe verrassend is het als
blijkt dat het helemaal niet gaat over 'de was', 'het eten', 'de schoonmaak', Nee….het
ging over aandacht. Aandacht voor zowel de bewoner als voor de familie. Er zit veel
verdriet bij familie omdat zij een dierbare aan het verliezen zijn. De mensen zijn
leken op dit gebied en vragen om hulp: hulp van lotgenoten, hulp van de professionals. Er kwamen veel emoties los op deze avonden, er was ook enorm veel herkenbaarheid. Mensen waren blij en dankbaar dat er op deze avonden aandacht was
voor hen was. Als familieleden van een bewoner op de Lingehof.

18

19

Opstelling:
wie staat
waar en hoe
in de zorg
voor de
bewoner?
Onderzoekers van de UvH over
de opstelling:
Marieke: "De opstelling vond ik heel bijzonder.
Om de 'basis' letterlijk gelijk te maken, werd iedereen gevraagd zijn of haar schoenen uit te
trekken. Vivianne begon met wat lichaamsgerichte oefeningen om de deelnemers zich te

Hoe hebben we de opstelling gedaan?
Een groep medewerkers en leidinggevenden heeft een ‘opstelling’ gemaakt, waarin verschillende betrokkenen bij de zorg ten opzichte van de
(denkbeeldige) bewoner geplaatst werden. We probeerden eerst in kaart te
brengen wie er allemaal betrokken zijn bij de zorg. Daarna werden deze
mensen opgesteld op een plek die passend voelt, en die recht doet aan de
werkelijke situatie. Iedereen kreeg een rol aangewezen (als verzorgende,
bewoner, familie enzovoort), en werd gevraagd zich in te leven en te voelen wat het doet om op die positie te staan. Na een korte reﬂectie door de
deelnemers werd de opstelling nog meerdere keren aangepast. Iets meer
naar rechts of links, iets meer op afstand van de bewoner, of juist weer
dichterbij. Uiteindelijk bespraken we met elkaar wat we voelden en ervaren
hebben tijdens de opstelling. Ook fysiek heeft deze opstelling laten zien
waar men behoefte aan heeft in Zinzia: ‘elkaar zien en verbinding ervaren’.

laten ontspannen en zich te richten op echt 'voelen'. Een deelnemer werd
gevraagd om alle aanwezige deelnemers zo op te stellen in de ruimte
zoals ze zich verhouden tot de zorg op het Emmaplein. Daarbij werd één
deelnemer opgesteld als bewoner. De bewoner stond in het midden, er
ontstond een grote kring van medewerkers om de bewoner heen. Indrukwekkend om te zien hoeveel mensen betrokken zijn bij de zorg voor de
bewoner. Omdat het een ruimtelijke opstelling is, wordt er al snel gepraat
over de ‘afstand tot’. De bewoner zegt: ’Maar ik voel me alleen, jullie staan
daar allemaal maar wie ziet mij echt?’. Waarop een andere deelnemer naar
haar toe loopt en haar een stevige knuffel geeft. Ontroerend mooi! Een
aantal keer wordt de positie van de medewerkers aangepast. Er wordt over
gepraat, lichamelijk ervaren en worden er armen om elkaar heen geslagen.”
Vivianne: “We kijken met elkaar terug op de opstelling. Het gesprek dat
ontstaat toont dat het hier een heel gevoelige en wezenlijke kwestie is
blootgelegd. Hoe ver staan we van de bewoner? Hoe ver staan we van elkaar af? En welke oordelen bestaan hierover? Gaandeweg het gesprek
wordt helder dat het gaat om zichtbaarheid en verbinding, als centrale thema’s binnen de organisatie. Door de groep wordt geconcludeerd dat iedere betrokkene binnen Zinzia, op alle niveaus van de organisatie, de
behoefte heeft om werkelijk gezien te worden door anderen. Dat er een
behoefte aan verbinding met elkaar bestaat die daarmee samenhangt. Het
één kan niet zonder het ander. Maar ook dat we niet allemaal gelijk zijn,
maar wel gelijkwaardig in onze bijdrage naar de bewoner.
De behoefte aan verbinding werd ook duidelijk zichtbaar tijdens het
tweede gedeelte van de opstelling. In dit deel zochten de deelnemers naar
een opstelling die meer recht doet aan de manier waarop zij zich tot elkaar
willen verhouden. Achteraf, tijdens de reﬂectie, worden de bijbehorende
emoties van verlangen en verdriet pas goed zichtbaar. Het gevoel van
echte ontmoeting lijkt pas te ontstaan door het toelaten en uiten van de
pijn over het gebrek om gezien te worden en het gemis van verbinding.
Dan pas ontstaat er ruimte. En in die ruimte vinden mensen elkaar die eerder ver weg van elkaar leken te staan. Een mooie uitkomst van een waardevolle bijeenkomst!”

Theoretisch blokje
Precariteit en complexiteit

Theoretisch blokje
Een geograﬁe van
verantwoordelijkheden
Wat is verantwoordelijkheid en wat betekent het in de
zorg? Met de opstelling (zie vorige pagina) hebben we
de verantwoordelijkheden in kaart proberen te brengen. Maar wat zegt verantwoordelijkheid nemen eigenlijk?
Verantwoordelijkheid nemen zegt wat over iemands
morele intuïtie. Margeret Urban Walker denkt verder
over verantwoordelijkheid en beschrijft dat moraliteit
alleen in de praktijk kan plaatsvinden en verder kan
worden doordacht.
Als moraliteit in de praktijk plaatsvindt moet je volgens
Walker kijken naar de verschillende verantwoordelijkheden die men op zich neemt en die worden toegewezen, om de identiteiten, relaties en waarden van
mensen te begrijpen. Een zorgpraktijk wordt daarmee
als een verantwoordelijkheidspraktijk beschouwd
waarin mensen elkaar voortdurend (opnieuw) antwoorden geven op vragen en situaties van kwetsbaarheid.
Het nemen van verantwoordelijkheid staat dus nooit
vast. Iedere situatie kan weer anders zijn.
Om deze praktijk dus goed te begrijpen moet je boven
tafel krijgen hoe in de praktijk de verdeling van verantwoordelijkheden zich toont. Dit hebben we vanuit een
zorgethische inslag gedaan in de opstelling. Met de
opstelling hebben we getracht de geograﬁe van verantwoordelijkheden binnen Zinzia zichtbaar te maken.
Wat betekent verantwoordelijkheid voor jou?
Bron: Walker, M. U. (1998), Van Dartel en Molewijk, (2014)

Wat is zorg en wat hoort hier allemaal bij?
Onderzoekers Vosman en Niemeijer denken over de laat
moderne organisatie van zorg. Ze laten zien dat ‘zorgen’
niet alleen het zorgen voor een speciﬁeke patiënt is,
maar juist ook alles daar om heen. ‘Goede zorg’ is dus
ook het omgaan met de relaties van de patiënt, de technologie (EPD) en alles wat er bij hoort.
In deze complexe praktijk van zorgen is er ook oog voor
onzekerheid. We bedoelen hiermee een speciﬁeke vorm
van onzekerheid: precariteit. Precariteit wordt omschreven als een blijvende onzekerheid over jouw positie of
rol in de gemeenschap. De positie van medewerkers is
vaak onzeker in deze laat moderne tijd. Managers worden ingevlogen om iets op te lossen en worden weer
losgelaten. Een geluid vanuit managers is: ‘every manager has it’s expiry date’. Maar behalve de onzekerheid
over de werkzaamheden, is er ook onzekerheid over de
positie. Wie hoort waar bij en de termen van ‘wij’ en ‘zij’
maken ook onzeker. Want wie is er voor jou als het nodig
is? Het gaat dus ook over relaties met anderen. Vosman
en Niemeijer pleiten ervoor om het gegeven van precariteit niet te zien als enkel een deﬁnitie maar als een soort
lens waarmee we kijken. De onzekerheid over de werkzaamheden, positie en relaties moeten we zien en
bespreekbaar maken.
In een setting waar ‘doen’ als de norm gesteld is, zou
juist meer ruimte moeten zijn om te reﬂecteren en te
zien wat er speelt. Oog voor kwetsbaarheid, niet alleen
van bewoners, maar van medewerkers en managers
moet worden meegenomen in de manier van kijken naar
de zorg!
Wat vind jij? Is er genoeg ruimte om te kijken naar onzekerheid en kwetsbaarheid? En heb jij wel eens nagedacht wat er allemaal hoort bij het ‘zorgen’ in de
praktijk?
Bron: Vosman, F. en Niemijer, A. (2017)
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Vrijwilligers halen
voldoening uit
hun werk

De meest voorkomende onderwerpen tijdens de ontmoetingen met vrijwilligers zie
je in de woordenwolk. Hoe groter het
woord, hoe vaker het voorkwam. Wat eruit
springt is dat vrijwilligers veel voldoening
uit hun werk halen, doordat ze de bewoners zien genieten.

Een vrijwilliger vertelt
“Iets betekenen voor mensen, daar draait het om voor mij. Ik ben begonnen met
het vrijwilligerswerk om invulling te geven aan de dag. Het geeft mij veel voldoening om iets te kunnen doen voor de ander. Voor mij is structuur belangrijk en door
hier 3 keer in de week te komen, krijg ik dit. Het leuke vind ik om mensen echt te
zien genieten en het sociale aspect van dit werk vind ik heel belangrijk. Ik zie en
spreek veel mensen! Ik ben soms wel eens bang voor het moment waarop ik moet
stoppen. Op een gegeven moment zal ik te oud worden voor dit vrijwilligerswerk.
Wat ik soms wel lastig vind is de samenwerking met medewerkers. Ik moet alles
overleggen en soms zijn ze zo gehecht aan ‘hoe het altijd gaat’, dat ik daar dan tegenaan loop. Ik wil soms wel eens wat veranderen of (in mijn ogen) verbeteren,
maar dat lukt dan niet.”

De toolbox,
helpt je bij het goede gesprek
Met de actieonderzoekers en gespreksleiders is er een
toolbox samengesteld. In deze box zitten verschillende
hulpmiddelen die inspireren om elkaar te ontmoeten, het
gesprek aan te gaan en verschillende tools om elkaar
beter te leren kennen.
Op verschillende momenten kan uit deze toolbox geput
worden. Denk bijvoorbeeld aan een woongesprek of een
werkoverleg met collega’s. De toolbox kan altijd worden
aangevuld met nieuwe, mooie en inspirerende tools.

In de toolbox
- do's en don'ts
- inspiratiekaarten

- werkvormen en gespreksvormen

- vragen observant bij MDO - Zinzia-koffiebeker
- ﬁctieve verhalen
als gesprekstarters

- andere initiatieven binnen Zinzia,
zoals de moreel beraad-kaart

Paulien Elsinga-Kool (geestelijk verzorger)
over de groepsontmoetingen:

Schilderij ‘de verloren zoon’ van Rembrandt van Rijn.
Een vrijwilliger heeft deze afbeelding meegenomen als
symbool van ‘zorg’. De vrijwilliger vertelt: ‘het gaat hier
om een verloren zoon die thuiskomt, de handen liggen
op de schouders. Zo van "kom maar hier, we zijn er om
je te helpen." Als je goed kijkt zie je dat het een mannenhand en een vrouwenhand zijn. Ik zie dit als de handen van zorg. Op deze manier wil ik ook zorgen, met
aandacht.’

Ik vond het bijzonder om te merken dat vrijwilligers het tijdens de
groepsontmoeting prettig vonden dat er simpelweg naar ‘hen geluisterd werd’. Duidelijk kwam naar voren dat het werk hen veel
voldoening geeft en dat men probeert om écht nieuwsgierig te
zijn. Bijvoorbeeld door op googlemaps op te zoeken waar een bewoner vroeger heeft gewoond. Wanneer door de vrijwilliger alleen
al de straatnaam en ‘de school op de hoek’ werd genoemd was er
vaak al veel vertrouwen gewonnen.
De vrijwilligers gaven ook aan wat zij moeilijk vinden in het werk.
Eén van hen beschreef hoe hij de bewoners na een activiteit terugbrengt naar de afdeling. Daarin verwoordde hij dat hij het soms
moeilijk vindt dat hij dan weinig contact heeft met medewerkers
op de afdeling. Soms zou hij iets mondeling willen overdragen,
maar wanneer medewerkers op het balkon pauze houden is het
contact moeilijk te maken. De vrijwilliger krijgt dan het gevoel dat
hij de bewoner aan zijn of haar lot overlaat. We hebben dit gevoel
van onmacht besproken, gekeken wat de vrijwilliger daar zelf in
kan betekenen en mogelijke oplossingsrichtingen voor dit dilemma bedacht. Het was goed om de tijd te hebben om daarover
in gesprek te gaan.

Over de toolbox
Samen met de deelnemers van ‘het goede gesprek’ hebben
we meerdere brainstormsessiesgehouden. Wat is een toolbox? Hoe zet je deze in? En wat zit er in?
Het is letterlijk een doos met attributen. We hopen dat deze
attributen inspirerend kunnen werken bij gesprekken, of zomaar tussendoor. Het kunnen ook attributen zijn die juist een
gesprek laten ontstaan; bijvoorbeeld een mooie foto of een
tip bij moeilijke momenten. De doos kan op elk moment
weer worden aangevuld met nieuwe inspirerende attributen.
De praktijk van alledag in het verpleeghuis is veelal druk. Tijdens het traject ‘het goede gesprek’ hebben we met z’n
allen geleerd hoe waardevol het is om meer ruimte te maken
om elkaar te ontmoeten, te leren kennen en nieuwsgierig te
zijn naar elkaar. De toolbox kan hier bij helpen.
Dus probeer uit, laat je inspireren en vul aan!
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Leidinggevenden
vinden het nemen
van eigenaarschap
belangrijk

Mensen moeten weer trots zijn op hun
vak en wijs handelen. We zijn met zijn
allen vaak bang dat we het niet goed
doen. Dus hoe doen we het goed en wat
is goed? Om hierover na te kunnen denken moeten we wat kwetsbaarder durven zijn en kunnen reﬂecteren. Mensen
zijn ook verantwoordelijk voor hun eigen
handelen. Eigenaarschap nemen is erg
belangrijk! Ik vind dit wel lastig, want
deze termen zijn mooi maar begrijpt iedereen werkelijk waar het om gaat? Daar
maak ik me nog wel eens zorgen om.”

Een leidinggevende vertelt

Naar aanleiding van de individuele en groepsontmoetingen met leidinggevenden hebben de actieonderzoekers een verhaal samengesteld. Met dit
verhaal proberen we inzicht te geven in de leefwereld van leidinggevenden.
De woordenwolk hiernaast geeft de meest voorkomende onderwerpen aan
tijdens de ontmoetingen. Hoe groter het woord, hoe vaker het voorkwam.
Voor leidinggevenden blijkt het heel belangrijk te zijn om te zien dat iedereen in Zinzia eigenaarschap neemt over de zaken waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

“Ik werk met veel plezier als leidinggevende
binnen Zinzia. Het belangrijkste vind ik om
goed contact met de bewoners en medewerkers te hebben. Dat de bewoners hier echt
wonen. Mijn deur staat daarom altijd open en
iedereen mag binnenlopen. Ik heb het wel
vaak heel erg druk, soms te druk. Toch vind ik
dat geen excuus, ook niet van de medewerkers, om niet genoeg aandacht te geven. We
moeten met zijn allen nieuwsgierig zijn naar
de bewoners en hierop aansluiten. De mensen (eenzijdig) bedienen zoals vroeger gedaan werd, dat is niet meer van deze tijd. 'De
hele dag niks doen' draagt naar mijn idee niet
bij aan kwaliteit van leven. Het gaat erom dat
de bewoners het gevoel hebben dat ze er nog
toe doen. We moeten de kwaliteiten van de
medewerkers meer gaan zien en inzetten.

Marieke Breed (onderzoeker UvH) over de groepsontmoetingen:
Ik heb twee groepsontmoetingen georganiseerd met leidinggevenden.
Door te vragen wat voor hen persoonlijk belangrijk is en wat moeilijk is, heb ik
geprobeerd meer over hen te weten te komen. Iemand schreef op ‘zus’, omdat
dit ook een belangrijk stuk van haar leven is. Hier hadden we een mooi gesprek over en we vroegen ons af of je je rol als leidinggevende als mens of als
professional invult. Een beetje van allebei, zo bleek. Maar het bleef een lastig
vraagstuk. Vervolgens hebben we het gehad over de termen ‘nieuwsgierigheid’, ‘kwetsbaarheid’ en ‘(speel)ruimte’. Het zijn mooie woorden, maar wat
betekenen ze nou eigenlijk in de praktijk? We kwamen tot de conclusie dat het
belangrijk is om verder te kijken dan de mooie woorden. Dat dit voor iedereen
in de organisatie geldt! Een vraag van de leidinggevenden was dan ook:
‘Zijn jullie ook wel eens nieuwsgierig naar ons?’

Tijdens een groepsontmoeting
met leidinggevenden
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En hoe verder?
- Op alle PG-afdelingen vind je een toolbox
met verschillende tools voor het voeren van
een goed gesprek en het laten ontstaan van
ruimte voor ontmoeting.
- We hopen dat dit magazine aanzet tot het
blijven zoeken naar het goede gesprek.
Deel het gerust.
- Voor de ontmoeting: er zijn Zinzia koffiebekers gemaakt met zowel het logo als een
prikkelende vraag. Een kleine ondersteuning om nieuwsgierig te zijn.

Wat we ervan
geleerd hebben:
Elkaar zien en
verbinding
ervaren.

- De deelnemers van ‘het goede gesprek’ zullen blijven meedenken bij de invulling van
de woongesprekken.
- De uitkomsten van ‘het goede gesprek’
worden meegenomen in de ontwikkeling
van de Presentie-trainingen.

Leer elkaar kennen! En daarmee jezelf.
‘We willen elkaar kennen’, is een
veelgehoorde uitspraak tijdens het
actieonderzoek. Opvallend is dat
dit door alle groepen gevoeld
wordt. Door de medewerkers, de
bewoners, de vrijwilligers, de
familie en ook door de
leidinggevenden. Tegelijkertijd
willen we ook allemaal erkend
worden. Annelies van Heijst schrijft
in haar boek ‘iemand zien staan’,
over erkenning. Ze bedoelt
hiermee: ‘erkenning als in elkaars
ogen bestaan’. Ze beschrijft dat
een leven dat de moeite waard is,
bestaat uit meer dan succesvolle
zelfhandhaving. Het is belangrijk
om er in de ogen van de ander ‘toe
te doen’ en tegelijkertijd ook zelf
de ander te zien. De erkenning

ofwel ‘er toe doen’, is voor alle
groepen binnen Zinzia belangrijk,
dus niet alleen voor de bewoner.
Ook professionals en familie willen
‘er toe doen’. Soms is dit moeilijk
in de drukke zorgpraktijk. Men is
namelijk niet altijd fysiek zichtbaar.
Om toch de verbinding te ervaren
tussen alle groepen is er
vertrouwen en ruimte nodig.
Anderen vertrouwen en het gevoel
hebben dat anderen jou
vertrouwen is één van de
belangrijkste factoren om
verbinding tussen mensen te
ervaren. Daarnaast is ruimte nodig
in het uitvoeren van het werk of
andere taken op een eigen manier
te kunnen doen. De concepten
vertrouwen, ruimte en verbinding

hangen dus nauw met elkaar
samen. We hebben met dit
actieonderzoek ruimte gecreëerd
om elkaar te ontmoeten. Door
elkaar te ontmoeten en hierin ook
ruimte te bieden voor
kwetsbaarheid en emoties, hopen
we bij te dragen aan meer
verbinding. Want ook als 'de ander'
niet fysiek zichtbaar is, kunnen we
hem of haar wel ‘zien staan’ en
kunnen en willen we verbinding
met elkaar ervaren. Door deze
verbinding te ervaren en te
versterken, kunnen we met z’n
allen werken aan datgene waar we
het uiteindelijk voor doen; goede
en liefdevolle zorg. Voor de
bewoners én voor elkaar.
Bron: Borg van der, W. et al (2017), Van Heijst, A. (2005)

