
WELKOM 



WELKOM 

Tijdens dit congres worden 
Foto en film opnames 

gemaakt  



PROGRAMMA 

12:00 - 13:00u Ontvangst met lunch  
   Ontvangstruimte / Terra zaal: hier vindt tevens de hulpmiddelen- en innovatiemarkt plaats. 

13:00 - 13:10u        Welkom door dagvoorzitter Jos Merx (lid RvB MeanderGroep) / Theater  (auditorium) 

13:10 - 13:30u  Plenair gedeelte: spreker Mieke Franssen (directeur). De resultaten van de Proeftuin 

13:45 - 14:30u  Workshopronde 1 

14:45 - 15:15u Plenair gedeelte: spreker Wim van der Meeren.  (bestuursvoorzitter van CZ) 
   De rol van CZ binnen de Proeftuin  / Theater (auditorium) 

15:30 - 16:15u Workshopronde 2 

16:15 - 16:45u Pauze / Ontvangstruimte / Terra zaal 

17:00 - 17:45u Workshopronde 3 

18:00 - 18:30u Plenair gedeelte: terugkoppeling door Jos Merx, Theater (auditorium) 

   Aansluitend  Borrel in de Terra zaal 



Even voorstellen 

 
Mieke 

Franssen 
Directeur 

Cluster 
Verpleeghuizen 



 

 
Ruimte voor Resultaat 



De reis van de proeftuin 

 
Vogelvlucht 

https://vimeo.com/292290192


• Toenmalige financiering was niet kostendekkend 

• Goed gedrag werd niet beloond 

• ‘Pamper’ thuiszorg is slecht voor kwetsbare mensen 

• Te weinig aandacht voor innovatie, preventie en voorzorg 

• Te veel bureaucratie en regels 

• Huidig uurtje-factuurtje systeem geeft ongewenste prikkels voor zowel klanten als 
aanbieders en is daardoor onnodig duur en niet toekomstbestendig 

 

Wat was de aanleiding in 2016? 

 
Sence of urgency 
  € 



 
CZ & Meander 

Meander 
bewijst dat het 
ook anders kan 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxkPz53dPdAhVG2KQKHX5OC04QjRx6BAgBEAU&url=https://iph.nl/wij-veranderen-van-zorgaanbieder-in-ontzorgaanbieder/&psig=AOvVaw2pvduIZXx7nOPH1C9NpLsX&ust=1537881167536311


• Uitleg aan medewerkers over met de klant in dialoog gaan -  de klant nog verder in 
zijn Eigen Kracht zetten. 

• Door hulpmiddelen in te zetten, gebruik te maken van een netwerk etc. 

• Dat vraagt iets anders van medewerkers – onderhandelen- emoties 

• Klanten werden pas in een later stadium door de organisatie geïnformeerd 

• Ook medewerkers meer in hun Eigen Kracht zetten 

• Gemiddelde zorgduur - daar waar het verantwoord was - terugbrengen. 

 

 

 

Ruimte voor Resultaat 

  
Praktijk 



• Engageren van medewerkers op álle niveaus 

• Doe het samen met de klant 

• Coproductie aanbieder/financier/verwijzer 

• Van vraag naar behoefte 

• ‘Meedansen’ met de klant is dé kracht van de wijkverpleegkundige 

• Gelijk ‘level-playing’ field 

 

 

 

 

 

Medewerkers informeren 

 
Zeepkistsessies 



 

 

 

Blijf Actief Thuis 

Academische  
Werkplaats 

Ouderenzorg 



 

• Zelfstandig kunnen blijven wonen, leven voortzetten zoals gewend, privacy, maar 
wel een volledig pakket aan zorg. Gewoon thuis. Dit is allemaal mogelijk als u een 
indicatie heeft die toegang geeft tot wonen in een zorgcentrum. 

• Naast een op maat beschreven pakket aan zorg ontvangt u een vergoeding voor het 
wassen van bedlinnen en handdoeken en een maaltijdvergoeding (voor een warme 
maaltijd en 2 broodmaaltijden per dag). 

• Niet geclusterd, maar gewoon in de wijk. 

 

Volledig Pakket Thuis 

 
Ruimte voor 

Resultaat 



 

 

We faciliteren de professionals zodat ze in staat zijn, gegeven de context waarin ze 
werken, invloed uit te oefenen en richting te geven aan zorgbeleid dat waarde toevoegt 
voor klanten, medewerkers en organisatie. 

 

   zelfsturing – dashboards - teamcoaching 

 

Verpleegkundig leiderschap 

 
Ruimte voor 

Resultaat 



 

• Afname van de gemiddelde zorgduur per klant 20% 

• Afname van de kosten per klant 9% 

• Hoge klant tevredenheid: 8.1 

Het succes van Eigen Kracht en lumpsum 
financiering 
 

 
 Tot slot 



Warme overdracht 

 
Ontschotting 

Warme overdracht 

 

• Klant centraal > gefaciliteerd door 1 dossier 

• Klant is in beeld bij de wijkverpleging, maar ook op de woonlokatie van voorkeur 

• Wijkverpleegkundige introduceert de klant in de woonlokatie 

• Ev’er gaat bij de klant thuis op bezoek > vormt zich een beeld  

• Klant wordt vooraf al bij de woonlocatie betrokken > wennen 



 
Bea & Loes 



 
Bea & Loes 



• Beeldspraak om het klantproces goed te laten landen op de werkvloer 

 

• Dat is toch de plek waar het succes gemaakt wordt. 

 

 

 

BEA & LOES 

 
Meander 

Partner in zorg  

Betrokken 
Ervaren 
Altijd dichtbij 

Liefdevol 
Oprecht 
Eigen kracht 
Stimulerend 







Even voorstellen 

 
Tessa 

Schreibers 
Directeur 

Cluster V&V 



Workshop 
Ronde 1 



 
Wim van der 

Meeren  

De rol van de 
CZ binnen de 
Proeftuin 

 



Workshop 
Ronde 2 



Pauze 



Even voorstellen 

 
Bram Smeets 

Zorginnovatie- 
adviseur 

Cluster V&V 

linkedin.com/in/bramsmeets88 
 

https://www.linkedin.com/in/bramsmeets88


 

Technologie in de thuiszorg: 
Waar staan we en waar 
bewegen we naar toe? 



Thuiszorg in  
beweging 



Technologie in de 
thuiszorg 



HIER STAAT  
EEN TEKST IN 
HOOFDLETTERS 



De zorg is NOG 
NIET zo ver 



Dat gaat 
veranderen 



En snel… 

Timeline Copyright Lucien Engelen 



Er kan namelijk 
al heel veel 



Medicatie, AI, 
vroegsignalering 

“Dit is een 
voorbeeldtekst 

die naar 
vervangen kan 

worden. 



En heel veel data 



Waar gaan we  
naar toe? 

Filmpje 
‘Toekomst’ 

van de  
thuiszorg 



Waar gaan we  
naar toe? 

Filmpje 
‘Toekomst’ 

van de  
thuiszorg 

  
Morgen of over 5 jaar? 



Einde 

Bedankt 
voor jullie 
aandacht 



 

BEDANKT 


