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1. Inleiding 
 

• Wat is nodig om de positie en de rol van de verzorging binnen de thuiszorg en de 

eerstelijn te versterken?  

• Welke strategieën en acties adviseren wij aan de stuurgroep van het actieprogramma 

Thuiszorg om deze groep te versterken en te steunen bij hun belangrijke werk binnen 

de thuiszorg nu en in de toekomst. 

Deze vragen waren leidend voor de commissie verzorging, onderdeel van de Task Force van het 

actieprogramma voor de thuiszorg (voor de opdracht van deze commissie zie bijlage 1). 

 

De huidige situatie in de thuiszorg is onrustig. Fusies, overheveling van AWBZ naar WMO, 

cliëntenstops en mogelijke ontslagen bepalen de agenda’s van de instellingen. Toch en 

misschien juist nu is het goed om te kijken naar de kracht en de sterkte van de thuiszorg en 

daarin te investeren. De commissie verzorging heeft zich met name gericht op het versterken 

van de kracht van de verzorging binnen de zorg thuis. De commissie ziet en kent de knelpunten 

maar heeft toch nog erg veel initiatieven en ideeën verzameld die van belang zijn voor het 

versterken van de verzorging  binnen de thuiszorg. 

 

De commissie heeft in een drietal werkconferenties een aantal relevante thema’s verkend en 

geordend die van belang zijn specifiek voor het versterken van de positie van de verzorging 

binnen de thuiszorg. De thema’s komen voort uit diverse invalshoeken en ontwikkelingen. Een 

deel komt voort uit de inbreng van de commissieleden, een deel komt uit de voorverkenning 

die voorafgaand aan het actieprogramma is uitgevoerd en uit een recente verkenning van 

ontwikkelingen en rapporten, en een deel komt voort uit de ideeën van de direct betrokkenen 

bij deze commissie. 

 

De commissie richt zich in het kader van dit actieprogramma met name op de verzorgenden 

(niveau 2 en 3). Er zijn binnen de thuiszorg veel benamingen voor deze zorgverleners, wij 

gebruiken in deze notitie de term: verzorgende. De huishoudelijk helpenden zijn voor de 

thuiszorg ook heel relevant, maar dit vraagt om een specifieke uitwerking zeker gezien de 

verschuiving van het huishoudelijk werk naar de WMO. In de drie bijeenkomsten van de 

commissie is dit onvoldoende uitgewerkt en we laten daarom deze groep buiten dit advies. 

Datzelfde geldt voor de gespecialiseerde verzorging. Deze groep verzorgenden heeft een heel 

eigen deskundigheidsgebied binnen de zorg en heeft ook een eigen landelijk netwerk ter 

versterking van dit deel van de thuiszorg.  

We laten dat deel daarom in dit rapport ook buiten beschouwing. Wel is het landelijk netwerk 

geïnformeerd over de activiteiten van de commissie verzorging. 

 

In dit voorstel gaan wij uit van een eigen visie op het werk van de verzorgenden. Vervolgens 

werken we de thema’s voor de versterking van de verzorging binnen de thuiszorg uit en geven 

we een mogelijke actierichting aan. Daarbij noemen we voorbeelden van good-practices als we 

die hebben gevonden in de praktijk of in de literatuur en mogelijkheden voor projecten of 

actie. We starten met een korte schets van de huidige ontwikkelingen.  
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2. Actuele ontwikkelingen  
 

Er is een aantal ontwikkelingen gaande binnen de thuiszorg en binnen de 

eerstelijnsgezondheidszorg die van groot belang zijn voor de versterking van de verzorgende 

beroepsgroep. In deze rapportage schetsen we in het kort welke ontwikkelingen voor de 

commissie bepalend zijn bij het verder uitwerken van de visie en de mogelijke kansen voor 

deze beroepsgroep. Er is vanuit de Taskforce een probleemanalyse uitgewerkt waarin alle 

ontwikkelingen die relevant zijn voor de thuiszorg zijn worden aangegeven. Hoewel deze 

uiteraard ook relevant zijn voor de verzorging nemen we deze niet meer op in deze rapportage. 

 

Niet specifiek voor de verzorging, maar wel heel relevant voor de versterking van de 

verzorgenden in de thuiszorg is de ontwikkeling en de implementatie van de Normen voor 

Verantwoorde zorg Thuis. Dit breed gedragen document geeft invulling aan het begrip 

verantwoorde zorg. Zorgverleners van de thuiszorg hebben de verantwoordelijkheid om de 

cliënt optimaal te ondersteunen bij diens “Kwaliteit van leven”. Kwaliteit van leven kent vier 

domeinen, te weten: 

• Lichamelijke gezondheid; 

• De eigen woon- en leefomgeving; 

• Sociale redzaamheid; 

• Geestelijk welzijn. 

De normen verantwoorde zorg, het concept kwaliteit van leven en de vier domeinen nemen wij 

als centrale uitgangspunten mee in deze notitie. We spitsen het hier uiteraard toe op de rol die 

de verzorgenden hierbij kunnen innemen. 

 

 

1. De relatie met de cliënt centraal  
De relatie met de cliënt centraal is:  

• Van oorsprong vanuit de thuiszorg de basis voor het verhelderen van de zorgbehoefte 

en het aansluiten van de zorg op de vraag van de cliënt; 

• vanuit de lobby van cliëntenorganisaties sterk naar voren gebracht; 

• het motto vanuit de politiek;  

• voor veel medewerkers het leidend principe voor hun werkzaamheden.  

Vooral voor de verzorgende is de relatie met de cliënt van groot belang omdat zij gedurende 

langere tijd in een zorgsituatie werkzaam zijn, vertrouwen opbouwen, veel kunnen signaleren 

binnen die relatie en daarom zorg kunnen bieden die aansluit op de behoeften en wensen van 

de cliënt. Daarnaast brengen verzorgenden hun eigen deskundigheid in en onderhandelen zij 

indien nodig met de cliënt over keuzes en mogelijkheden. Zij zoeken in dialoog met de cliënt 

doelgericht naar het goede evenwicht.  

 

De cliënten van de thuiszorg hechten veel belang aan de relatie als onderdeel van de 

zorgverlening en waarderen deze relatie met de medewerkers van de thuiszorg erg hoog (pwc, 

2005a).  

Verzorgenden zijn binnen de thuiszorg de groep die het grootste deel van de dagelijkse 

zorgverlening uitvoert. Verzorgenden bouwen een relatie op met hun cliënten en zijn het 

meest directe aanspreekpunt voor de cliënt.  

Het is dus van groot belang voor het versterken van de rol van de verzorging om juist dit sterk 

gewaardeerde onderdeel van de zorg thuis veel meer in de etalage te zetten en medewerkers 

hierin te steunen. 
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In de relatie met de cliënt heeft vooral de eerst verantwoordelijke verzorgende, de E.V.V’er, 

een belangrijke rol om ook de continuïteit van de zorg thuis te bewaken en te regelen. Deze rol 

van de verzorgenden is van groot belang zowel voor de cliënt als ook voor de organisaties van 

waaruit zij werkzaam zijn. Zij zijn de pleitbezorger voor de cliënt en tegelijkertijd 

vertegenwoordigers van de organisatie. Ook hier kan de kracht van de verzorging nog versterkt 

en uitgebouwd worden. 

 

 

2. Integrale zorg 

Zorg in de thuiszorg is in ontwikkeling. De scheiding tussen zorg, wonen en welzijn vervaagt als 

gevolg van allerlei wijzigingen in het beleid en in de wetgeving. Verzorgenden richten zich 

binnen de thuiszorg niet alleen op het domein van de zorgverlening, maar bieden bredere 

ondersteuning aan chronisch zieken, ouderen en gehandicapten. De hiervoor genoemde vier 

domeinen van belang voor de kwaliteit van leven zijn het brede terrein waarop de verzorgende 

zich richt. 

In het beroepscompetentieprofiel verzorgende (tbv. Onderwijs) wordt gesteld dat het doel van 

het werk van de verzorgende is:  

  

Een optimaal niveau van functionele autonomie en kwaliteit van leven van de zorgvrager te 

realiseren, zoals de zorgvrager die ervaart of wenst op het gebied van gezondheid, 

woon/leefomgeving, participatie en mentaal welbevinden. (Arcares ea 2005 ; NIZW 2005: 

Movisie 2007) 

Het niveau van de beroepsuitoefening is MBO-niveau. 

  

De verzorgende, op niveau 3 is een generalist, iemand die breed inzetbaar is bij mensen die 

zorg nodig hebben, vooral in langdurende situaties. Zij is niet alleen verantwoordelijk voor het 

bieden van professioneel verantwoorde zorg, maar richt zich ook op het hele cliëntsysteem en 

de onderlinge relaties binnen de leefeenheid waarbinnen de zorg verleend wordt, op de 

woonsituatie, het welbevinden en de kwaliteit van leven. Dit geldt voor de  niveaus 2 en 3 van 

de verzorging, de b, c, d en e-verzorgenden. 

De helpende, niveau 1 is voornamelijk werkzaam t.b.v. huishoudelijke taken in het kader van 

de WMO voor Huishoudelijke Hulp 2, terwijl de alfahulp vooral ingezet wordt voor 

Huishoudelijke Hulp 1. Ook gezien het politiek gunstige klimaat voor het versterken van 

verpleging, verzorging en kwaliteit van zorg zou de verzorgende de waarde van haar vak veel 

meer moeten laten zien en dit promoten.  

 

 

3. Versterken van de waarde en de professionaliteit van de verzorging 

Een groot deel van de zorg die geboden wordt vanuit de thuiszorg wordt gegeven door de 

verzorgenden. Toch is er naar de mening van de werkgroep te weinig oog voor de waarde van 

deze zorg en zou de thuiszorg meer mogelijkheden kunnen en moeten benutten om de waarde 

van deze zorg te laten zien en te versterken. De nieuwe staatssecretaris van VWS, mevrouw 

Bussemaker, heeft in een van haar eerste brieven benadrukt dat zij meer ruimte wil creëren 

voor de verpleegkundigen en verzorgenden om binnen de relatie met de cliënt goede zorg te 

bieden (VWS, mei 2007). 

 

Verzorgenden werken met hun hoofd, hart en handen. Dit motto is jaren geleden door de 

commissie verzorging, ingesteld door de toenmalige minister Borst, als kern van de verzorging 



Vilans, eindrapportage 1 november 2007 

Commissie verzorging 
6 

omschreven en wijd omarmd door de verzorgenden zelf. Kenmerkend voor de doelgroep is 

echter ook het opleidingsniveau en de niet zichtbare ambities van de verzorging. 

Men is meer geneigd ‘gewoon’ te werken en minder bereid om als professional de door hen 

geleverde kwaliteit van zorg zichtbaar te maken en zich daarop te profileren; de identificatie 

van de verzorgende is meer gericht op de cliënt dan op het eigen beroep. 

 

Zorg wordt maatschappelijk niet altijd beschouwd als een vak waarvoor je kennis en 

vaardigheden nodig hebt. Tijd voor reflectie en interactie met collega’s ontbreekt nogal eens. 

Een tijd lang is ook in de thuiszorg te weinig waarde gehecht aan het deskundigheidsniveau van 

hun medewerkers bij de functieniveaus van verzorgenden, en van de helpenden.  

Kortom er zijn hulpmiddelen, methodieken nodig om verzorgenden te helpen de waarde van 

hun vak te laten zien en daarvoor te gaan staan. Als verzorgenden op de juiste manier 

bevraagd worden op hun eigen vak kunnen zij voor de thuiszorg, voor de cliënt en voor hun 

beroep hun motivatie en hun kennis laten zien. Dit vraagt om reflectie op het vak binnen de 

werksituatie, om nieuwe werkvormen van leren op de werkplek zoals intervisie of coaching op 

de werkplek. Er zijn een aantal voorbeelden van verzorgenden die deze uitdaging al oppakken, 

zoals het Perfecto programma van het LEVV, de ambassadeurs van de verzorging van de 

beroepstrotscampagne en acties van Sting, V.enV.N. en NU 91. 

 

 

4. Efficiënt en effectief werken 

Thuiszorginstellingen moeten antwoorden vinden op een aantal grote vragen voor nu en de 

toekomst, namelijk: hoe blijven we financieel gezond met de huidige tarieven en de 

taakgerichte omschrijvingen van functies c.q. handelingen van de indicatiestelling en hoe 

houden we voldoende personeel binnen de zorg? Voor de verzorging heeft dit een aantal 

consequenties voor mogelijke strategieën of projecten ter versterking van de verzorging binnen 

de thuiszorg. 

 

Door de overheveling van de huishoudelijke hulp van de AWBZ naar de WMO wordt de inzet van 

verzorgenden en zelfs helpenden in een aantal regio’s als te duur beschouwd. De huidige 

tarieven voor huishoudelijke hulp zijn erg laat en daarom sturen sommige thuiszorginstellingen, 

noodgedwongen, vooral op inzet van alfahulp in zorgsituaties.  

De verzorgenden en helpenden komen hierdoor in een kwetsbare positie waarbij ontslagen 

dreigen. Er vindt op diverse niveaus overleg plaats over het voorkomen van deze ontslagen en 

het behouden van de zorgmedewerkers voor de zorg. 

 

De financiering van de verzorging tegen een redelijke prijs is nodig. De indicatie voor 

persoonlijke verzorging en ondersteunende en activerende begeleiding vormt een goede basis 

voor de verzorging en biedt veel productie-uren. Ook de combinatie van persoonlijke 

verzorging en huishoudelijke hulp biedt een goede basis voor de zorg thuis. De thuiszorg zou 

zich hard moeten maken voor deze producten en voor een integrale benadering, conform de 

uitgangspunten van het document Normen voor Verantwoorde Zorg Thuis. Het verschil tussen 

ondersteuning bij het schoonmaken en zorg moet helder zijn. Verzorging is ondersteuning van 

de kwaliteit van leven, waarbij huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, 

ondersteunende en activerende begeleiding geïntegreerd zijn in het werk. Huishoudelijke 

verzorging is dus meer dan alleen schoonmaken, omdat de verzorgende te maken heeft met 

interacties in het systeem en signalen kan oppakken rond gezondheid en welzijn. Daarnaast 

vraagt ook schoonmaken bij mensen thuis om professionaliteit van de helpenden die daarvoor 

worden ingezet.  
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Ook bij deze knelpunten op landelijk- en instellingsniveau is het van belang om de 

verzorgenden zelf te bevragen op hun ideeën en mogelijke oplossingen. Creativiteit en 

inspiratie maken soms openingen mogelijk die vanuit de beleidstafels niet gezien worden. 

Ondanks de soms zware problemen zien wij ook hier kansen en mogelijkheden voor versterking 

van de verzorging. 

 

3. Visie op verzorging 
De ontwikkelingen zoals hiervoor geschetst geven een richting aan en bieden kansen voor de 

versterking van de verzorging. Deze richting wordt mee bepaald door de bevlogenheid en de 

motivatie van de commissieleden voor de verzorging. Hierbij zijn een toekomstbeeld en een 

heldere beschrijving van de verzorging belangrijke onderdelen. 

 

Ideaal beeld  

Als de commissieleden van de commissie verzorging de toekomst konden invullen dan zag het 

plaatje van de verzorging er als volgt uit: 

 

• integrale benadering van de zorgvrager 

 

Dit betekent dat de zorgvrager ‘een optimaal niveau van functionele autonomie en kwaliteit 

van leven van de zorgvrager kan realiseren, zoals de zorgvrager die ervaart of wenst op het 

gebied van gezondheid, woon/leefomgeving, participatie en mentaal welbevinden’ (Arcares ea 

2005, NIZW 2005) Sting noemt dit werken vanuit het bestaansperspectief (Sting, 2007) 

De verzorgende levert daarom naast zorg ook ondersteuning bij wensen van de zorgvrager die 

meer betrekking hebben op zinvolle tijdsbesteding, welzijn en participatie binnen relevante 

netwerken. Tevens signaleert de verzorgende wanneer andere zorg of hulp noodzakelijk is op 

grond van haar professionele kennis en verwijst daarnaar of organiseert dit.  

 

• verzorgende als competente bondgenoot van de zorgvrager 

 

De verzorgende is in het ideale plaatje een bondgenoot van de zorgvrager, door de relatie die 

hij of zij opbouwt gedurende de zorgverlening. De zorgvrager vertrouwt de verzorgende en 

hecht veel waarde aan de relatie met de verzorgende. De verzorgende kan professioneel 

omgaan met dit vertrouwen en kent haar grenzen en mogelijkheden binnen deze relatie. 

De verzorgende ondersteunt niet alleen de zorgvrager, maar juist ook het systeem waarbinnen 

deze functioneert. Dit systeem zien we breed, d.w.z. dit omvat de mogelijke partner, 

kinderen, familie, vrienden, vrijwilligers, huisdieren etc. 

De verzorgende is ook degene die oog heeft voor de grenzen van haar eigen inzet en weet 

wanneer andere zorg of ondersteuning nodig is. Zij kent het sociale netwerk en organiseert die 

andere zorg indien nodig of gewenst. De verzorgende is een zorgvertegenwoordiger voor zorg 

thuis. Zij organiseert de zorg rond de zorgvrager en zoekt naar nieuwe vormen en werkwijzen 

als dit nodig is. 

 

• professionele invulling van de verzorging  

 

De verzorgende van de toekomst is zich bewust van de waarde van haar vak en de waarde van 

haar zorg. Als zij er niet was konden grote groepen kwetsbare en oudere zorgvragers niet 

blijven wonen in de situatie waar zij het liefst willen wonen, namelijk thuis of in een 
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soortelijke zorgvoorziening. De verzorgende heeft daarom een beroepsopleiding op mbo-niveau 

en handelt volgens de beroepsnormen (normen verantwoorde zorg, ACTIZ e.a.).  

De verzorgende is zich bewust van haar mogelijkheden om kwaliteit te kunnen verbeteren en 

signalen hierover door te geven aan haar werkgever. 

De verzorgende is lid van een beroepsvereniging omdat dit zo geregeld is in de CAO. De 

beroepsvereniging vertegenwoordigt de belangen van de verzorgende op landelijk niveau. 

 

Beschrijving van de verzorging 

 

Sting geeft de volgende beschrijving van de verzorging “De verzorgende beroepsgroep telt bijna 

300.000 helpenden en verzorgenden (1). Tot die groep behoren: gediplomeerd en 

ongediplomeerd helpenden, verzorgenden en begeleiders, die zorg en ondersteuning verlenen 

in de thuiszorg, gehandicaptenzorg, kraamzorg, intramurale ouderenzorg en nieuwe – meer 

geïntegreerde – vormen van zorgverlening en ondersteuning. De beroepsgroep kent een grote 

diversiteit in opleidingsachtergrond, werkervaringen en beroepsbewustzijn.  

 

De verzorgende beroepsgroep krijgt meer te maken met mensen in kwetsbare situaties: 

zorgvragers die in de war zijn, een psychiatrische achtergrond hebben of kampen met 

eenzaamheid, met zingevingvraagstukken of verslavingsproblemen. Dit betekent voor 

verzorgenden dat zij breed inzetbaar moeten zijn en dat zij meer zullen communiceren en 

afstemmen met andere zorgaanbieders en –disciplines. Dat geldt behalve voor de ouderen- en 

gehandicaptenzorg ook voor de gespecialiseerde verzorging, waar verzorgenden steeds vaker te 

maken krijgen met complexe zorgsituaties” (Werkplan Sting 2007).  

 

Binnen de grenzen van dit actieprogramma richten we ons vooral op de verzorgenden (niveau 2 

en 3) en minder op de medewerkers die werkzaam zijn binnen de huishoudelijke hulp en 

binnen alfaconstructies. De tarieven voor huishoudelijke hulp 1 zoals die nu worden afgegeven 

binnen de WMO maken alleen huishoudelijke taken mogelijk, maar daarvoor is geen 

verantwoorde zorg te bieden. Deze medewerkers die alleen huishoudelijke hulp leveren zijn 

door de WMO in een heel andere positie terecht gekomen en hebben momenteel een erg 

onduidelijke plaats in de zorg voor thuiswonende zorgvragers. Gezien deze situatie vergt deze 

groep afzonderlijke specifieke aandacht. 

Tevens is in dit rapport de kraamzorg niet uitgewerkt en opgenomen. 

 

Hoe komen we bij dit ideaal? 

Van het ideaal plaatje naar de werkelijkheid terug. Hoe kunnen verzorgenden daadwerkelijk 

groeien naar de rol die we hiervoor hebben beschreven? 

Hiervoor zijn verschillende opties tegelijkertijd nodig c.q. gewenst. 

 

De commissie heeft drie hoofdstrategieën bedacht, te weten: 

• versterken van de rol van de verzorging in het kader van vraaggerichte, integrale zorg; 

• empowerment/professionalisering van de verzorgende beroepsgroep; 

• versterking en uitbreiding van functies, werkwijzen en organisatievormen voor de 

verzorging. 

Binnen de drie strategieën zijn weer subthema’s aan te geven. We geven in het volgende 

hoofdstuk aan hoe we deze strategieën en thema’s zouden kunnen gebruiken ter versterking 

van de verzorging binnen de thuiszorg.  
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4. Overzicht mogelijke strategieën en acties 
 

De drie hoofdstrategieën volgen logisch voort uit de ontwikkelingen die geschetst zijn in 

hoofdstuk 2. Een verder inhoudelijk analyse van de ontwikkelingen ligt hieraan ten grondslag. 

Per strategie zijn een aantal inhoudelijke kansen benoemd en verkend binnen de commissie. 

We werken ze hier in het kort uit (overzicht zie bijlage 2)  

 

4.1. Versterken rol verzorging in het kader van vraaggerichte, integrale zorg 

 

Aandacht voor warme kant van de zorg; de relatie met de cliënt 

 

In het boekje ‘Thuiszorg in transitie’ geeft Kunneman (2007) aan dat de verzorgenden veel 

waarde hechten aan de centrale zorgwaarden in de thuiszorg, namelijk respect en 

betrokkenheid. Dit inspireert en motiveert verzorgenden in hun werk. Tegelijkertijd staan deze 

waarden onder druk vanwege verregaande differentiatie in de zorg en starre procedures. 

Ook vanuit de politiek wordt het belang van de relatie van de cliënt met de zorgverlener 

onderkend en vindt men dat hier ruimte voor moet komen. 

Het is dus van groot belang voor het versterken van de rol van de verzorging om juist dit sterk 

door de cliënten gewaardeerde onderdeel van de zorg thuis veel meer in de etalage te zetten 

en medewerkers hierin te steunen. 

 

Een optie voor het versterken van die relatie zou kunnen zijn het ontwikkelen van een 

werkmethode voor de praktijk waarbij verzorgenden ruimte krijgen om hun ervaringen en 

verhalen te delen en daarvan te leren met elkaar. Dit zou onderdeel moeten zijn van een 

algemeen project rond het bevorderen van ‘moreel leren”. 

Ook het intercultureel c.q. Multicultureel werken hoort bij het versterken van de verzorging. 

Enerzijds omdat er steeds meer allochtone verzorgenden werken in de zorg thuis, anderzijds 

omdat de zorgvraag ook bij allochtone ouderen zal toenemen. Hier valt nog veel te 

ontwikkelen aan competenties en aan methodieken. 

Ook andere werkvormen rond leren in en van de praktijk zouden ontwikkeld moeten worden 

waarbij de relatie met de cliënt centraal staat.  

 

Aandacht voor vraaggerichte zorg en de rol van de verzorgende 

 

Vraaggerichte zorg lijkt een duidelijke term, maar roept in de dagelijkse praktijk van de zorg 

toch veel vragen op. Wat moet een verzorgende doen als een cliënt iets anders wenst dan 

datgene wat geïndiceerd is? Wegen de belangen van de cliënt sterker dan de belangen van de 

organisatie of gaan de regels van de organisatie voor? Verzorgenden komen dilemma’s tegen in 

hun werk waarbij de oplossingen niet altijd helder zijn. Zij werken bij de cliënt thuis, en 

werken daarbij alleen. Er is niet direct overleg mogelijk met collega’s of met de 

leidinggevende waardoor de verzorgende zelf keuzes moet maken en handen en voeten moet 

geven aan het vraaggericht werken. 

 

Ook hier is leren van de praktijk een goede oplossing en biedt kansen voor de verzorging. 

Nieuwe manieren van werkoverleg, gerichte coaching of intervisie bieden hiervoor 

mogelijkheden. 
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Het verhelderen van de vragen van de cliënt ook naar de organisatie geeft daar kansen voor 

verbetering van de kwaliteit of de organisatie van de zorg. Beleidsgericht signaleren geeft 

verzorgenden kansen om spreekbuis te zijn voor de cliënt en kwaliteit van zorg te verbeteren. 

 

Er zijn een aantal goede voorbeelden aan te geven rond het invullen van vraaggerichte zorg 

voor de verzorgende, zoals het werken in integrale psychogeriatrie-teams. Zorggroep Meander 

heeft hier goede ervaringen mee. Sting heeft hiervoor ook cursusmateriaal ontwikkeld. Heel 

praktisch kan het werken met het zorg//leefplan ondersteunend zijn aan het vraaggericht 

werken. Ook hogescholen werken aan een andere invulling van de verzorgende opleiding, zoals 

b.v. de Hanzehogeschool in Groningen. 

 

Waarden-discussie over ‘goede’ zorg. 

 

Kunneman heeft met zijn pleidooi voor een bezinning op de waarden van de thuiszorg ook een 

aanbeveling gedaan rond het steunen en bevorderen van de normatieve professionaliteit in de 

thuiszorg. Hoe gaan medewerkers om met b.v. de waarden ‘respect’ en ‘betrokkenheid’ en hoe 

kunnen we hen hierin steunen is zijn vraag. 

Dit sluit aan bij een algemene discussie die binnen de taskforce van het actieprogramma ook 

gevoerd is, namelijk hoe kunnen we de waarde van de zorg benadrukken en dat naast de 

voortdurende kosten van de zorg plaatsen. 

 

Het zou ons inziens goed zijn om deze discussie op te pakken binnen de verzorgende 

beroepsgroep om met elkaar helder te maken wat het belang is van deze waarden en de 

waarde van goede zorg binnen de thuiszorg. Hierbij zou gebruik gemaakt kunnen worden van 

b.v. de Moderatie methode zoals die is ontwikkeld door Sting, of van ronde tafelgesprekken of 

van al bestaande netwerken voor verzorging van de V.en V.N.  

Ook zou een landelijk georganiseerde discussie bouwstenen kunnen opleveren voor een nieuw 

profiel van de verzorgende, aangepast aan de ontwikkelingen rond integrale zorg (NIZW 

zorg:2006). 

 

Leren en reflectie gedurende het werk. 

 

Een goede manier om de rol van de verzorging te versterken is het verder ontwikkelen van de 

beroepshouding en de beroepsvaardigheden naar aanleiding van praktijksituaties.  

Verzorgenden zijn over het algemeen afkomstig uit het lager of middelbaar beroepsonderwijs. 

Zij zijn praktijkgericht, ervaringsgericht en minder gericht op theorie of onderzoek. Dit is hun 

kracht maar tegelijkertijd ook hun zwakte. Verzorgenden hebben hulpmiddelen nodig om de 

kracht en de meerwaarde van hun inzet goed kunnen verwoorden en daar voor op te komen.  

Ook het feit dat verzorgenden veelal alleen in een thuissituatie werkzaam zijn, stelt eisen aan 

de verzorgende over hoe men kan leren van de situatie. Een verzorgende moet achteraf met 

collega’s of binnen het team de gelegenheid krijgen om feedback te vragen. Dit is essentieel 

voor nieuwe medewerkers, maar ook voor verzorgenden die al langdurig in de zorg werkzaam 

zijn.  

 

Er zijn nieuwe manieren nodig om te reflecteren op die praktijkervaringen, om elkaar te 

bevragen of om het eigen functioneren te bespreken. Binnen teambesprekingen zou dit een 

vast agendapunt kunnen zijn, waarbij verzorgenden zelf een actieve rol zouden moeten 

innemen. Leer/werkplaatsen kunnen hieraan ook een bijdrage leveren. Voor het ontwikkelen 
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van nieuwe leer- of reflectiemethodes ligt een gezamenlijke taak voor organisaties, scholen en 

kennisinstituten.  

 

4.2. Empowerment/ professionalisering van de verzorgende beroepsgroep  

 

Opleiden en faciliteren deskundigheid 

 

Een professionele beroepshouding wordt mede gevormd door een basisberoepsopleiding. De 

verzorgende kan diverse opleidingstrajecten doorlopen en doorstromen vanuit lagere niveaus. 

Het is van groot belang dat de opleidingen blijven aansluiten bij de ontwikkelingen in het veld. 

De verbreding van het domein van zorg en ondersteuning bij ADL en HDL naar een breder 

pakket rond wonen en welzijn vraagt andere competenties. De verzorgende moet ook dan 

voldoende gekwalificeerd zijn om haar werkzaamheden professioneel te kunnen uitvoeren. 

In het laatste beroepscompetentieprofiel van de verzorgende (Movisie 2007) staan naast het 

vraaggericht en oplossingsgericht werken en het verzorgen en ondersteunen ook heel andere 

competenties centraal zoals: methodisch en resultaatgericht werken, communiceren, omgaan 

met grenzen en professioneel werken. De verzorgende wordt geacht een deskundig, breed 

opgeleide professional te zijn die zelfstandig kan werken. 

 

Verzorgenden hebben net als iedere professional ruimte nodig om zich te blijven ontwikkelen, 

nieuwe ontwikkelingen te integreren en hun professionaliteit verder in te vullen. Omdat de 

mogelijkheden voor leren en ontwikkelen binnen de huidige situatie beperkt zijn, zal gezocht 

moeten worden naar andere mogelijkheden voor het volgen van opleidingen of het werken aan 

deskundigheidsbevordering middels bij- of nascholing of leren in de praktijk. Het werken met 

eerder verworven competenties en portfolio’s kan hierbij ook een goede werkwijze zijn. 

Er zijn in dit kader discussies gaande over mogelijke registratie van verzorgenden binnen de 

wet BIG, analoog aan de registratie van verpleegkundigen. Hierbij aansluitend is dan een 

systeem van herregistratie in een kwaliteitsregister nodig. Aandachtspunt bij deze discussie is 

de verbreding van de verzorging naar de vier domeinen van kwaliteit van leven, waarbij de 

verpleegkundige registratie meer om verpleegtechnische handelingen gaat. 

 

De beroepsgroepen en de V.en V.N zouden hierin zelf het initiatief moeten nemen om aan te 

geven welke competenties nodig zijn voor nu en voor de toekomst. 

 

Verhelderen toegevoegde waarde voor de thuiszorg. 

 

Verzorgenden hebben veel kennis en ervaring over zorg thuis. Deze kennis is echter vaak heel 

impliciet aanwezig. Men kan het niet benoemen uit zichzelf, maar handelt er wel naar in 

situaties waarin dat nodig is. Deze impliciete kennis en ervaring kunnen zichtbaar gemaakt 

worden door hier op specifieke wijze naar te vragen en daar ruimte voor te bieden. 

 

Om het vak verzorging verder te professionaliseren is het expliciet maken van die impliciete 

kennis en ervaring van belang. Hier zijn nieuwe werkwijzen voor nodig, en bestaande bewezen 

werkwijzen zouden uitgewisseld moeten worden en de resultaten ervan gedeeld.  

Een goed voorbeeld van het expliciteren van deze kennis is ontwikkeld door Carint ism met de 

Saxion Hogeschool. De resultaten van dit soort “goede voorbeelden” zouden op een landelijke 

website gepresenteerd en gedeeld moeten worden, ter inspiratie en lering voor anderen. 

Ook de netwerken van verzorgenden van V.en V.N. zouden hierin een belangrijke rol kunnen 

spelen door dit thema specifiek op de agenda te zetten. 
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Ontbureaucratiseren (intern en extern) 

 

Verzorgenden kiezen vaak met hun hart voor hun vak. Hun motivatie om juist de kwetsbare 

mens te helpen en te steunen is groot. Toch is hun werk momenteel zo georganiseerd dat er op 

veel manieren verantwoording moet worden afgelegd over de taken en de tijdsinvestering. 

Verzorgenden erkennen de noodzaak van het rapporteren rond de cliënt, maar vinden het 

invullen van diverse formulieren ter verantwoording van tijd vervelend. Het vergroten van het 

plezier in het werk en indien mogelijk het bestrijden van de bureaucratie zijn hierbij voor het 

versterken van de verzorging van groot belang.  

 

Verzorgenden zouden meer ruimte moeten krijgen en nemen om hun werk zelf zo efficiënt 

mogelijk te kunnen organiseren, zo dat zij meer tevreden zijn en daardoor betere zorg 

verlenen. Ook hierbij is het wenselijk dat hulpmiddelen ontwikkeld of ondersteuning geboden 

wordt om de verzorgenden dit zelf mee te laten invullen.  

( www.icn.ch : toolkit international nurses day 2007; actieplan VWS, augustus 2007; quikscan 

ECORYS, augustus 2007; website www.plezierindezorg.nl) 

 

 

Proactief zijn, profileren vanuit kracht 

 

In het rapport ‘De verzorging van morgen’ (Goudriaan: 2006) wordt als één van de kenmerken 

van de verzorgende beroepsgroep genoemd dat verzorgenden zelf niet altijd een positief imago 

van het vak uitdragen. Men voelt zich niet erkend in de eigen waarde, en vanwege de positie 

en het opleidingsniveau ook niet in staat om zelf actief hierin stappen te ondernemen. Trots en 

eigenwaarde lijken soms niet te passen in dit grotendeels door vrouwen ingevulde en door niet 

zorggerichte maar bedrijfsgerichte managers aangestuurde beroep.  

 

Wij denken dat verzorgenden heel goed in staat zijn om wel hun kracht te laten zien en 

proactief mee te denken als ze daartoe uitgenodigd worden en de mogelijkheden ter 

ondersteuning aanwezig zijn. De voorbeelden van Perfecto deelnemers die met de 

staatssecretaris aan tafel zitten en de ambassadeurs van de verzorging uit de trotscampagne 

laten zien dat de capaciteiten binnen de beroepsgroep ruim vertegenwoordigd zijn. Ook de 

resultaten van de Tour van de Verzorging (V.en V.N.) laten zien dat er veel kracht en ideeën 

binnen de beroepsgroep te mobiliseren zijn. Ook de werkbezoeken van verzorgenden bij andere 

instellingen zijn een voorbeeld van het versterken van de eigen kracht en de eigen 

mogelijkheden (Sting). 

 

Flexibele werkhouding, durven van geëigende paden af te gaan 

 

De ontwikkelingen in de eerstelijn en binnen de thuiszorg vragen om medewerkers die flexibel 

kunnen zijn, die meedenken over de mogelijkheden voor het verbeteren van de kwaliteit van 

zorg voor de cliënt. De integratie van wonen, zorg en welzijn vraagt om andere competenties 

en om een andere houding van de verzorgenden. De cliënt en de verzorgende zijn elkaars 

bondgenoten en samen zoeken zij naar de beste manier van ondersteuning van de cliënt. 

Dit betekent dat verzorgenden zich soms op nieuwe terreinen begeven, b.v. rond wonen en 

welzijn waar zij andere of aanvullende deskundigheid op moeten ontwikkelen. Deze verbreding 

van het domein geeft allerlei nieuwe kansen en mogelijkheden voor de verzorgenden. Dit geldt 
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eveneens voor het versterken van het multicultureel werken in de zorg. Organisaties zouden 

gebruik kunnen maken van de ideeën en ervaringen van de verzorgenden om mogelijk nieuwe 

wegen in te slaan of andere zorg mogelijk te maken.  

 

De verzorgende heeft een belangrijke rol bij het vroegtijdig signaleren van problemen ten 

aanzien van gezondheid, welzijn en wonen. Deze rol wordt nog te weinig onderkend, en zou 

veel zichtbaarder gemaakt kunnen worden. Ook beleidsmatig kan de verzorgende veel 

signaleren. (www.vilans.nl voorheen NIZW: serie verzorging in zicht / inzicht in verzorging). 

Het versterken van de functies signaleren en preventie is tevens een van de speerpunten voor 

de verzorgenden uit het Obelon rapport. 

 

Ambassadeur voor eigen vak en eigen organisatie 

 

Verzorgenden kunnen, zoals hiervoor ook al aangegeven, hun eigen ambassadeurs zijn voor het 

vak. Dit vraagt om een actieve houding en het loslaten van de slachtofferpositie. Op diverse 

websites zijn verhalen van verzorgenden te lezen waarin zij beschrijven hoe mooi en waardevol 

hun vak is. Dit soort verhalen zetten een beeld neer van gemotiveerde, betrokken en 

professioneel werkende verzorgenden. Dat beeld zou breder en meer verspreid moeten worden 

middels een platform voor de verzorging. 

 

Verzorgenden kunnen ook een visitekaartje zijn voor de eigen organisatie door vragen van een 

cliënt vroegtijdig te signaleren en de cliënt door te geleiden naar de juiste zorg. Hierbij is het 

voor zorgorganisaties van belang dat de verzorgenden de visie en de doelen van de instelling 

onderschrijven en dat zij goed op de hoogte zijn van het aanbod van de eigen instelling en van 

de sociale kaart.  

 

4.3. Versterken en uitbreiding functies 

 

Taakverruiming in het kader van processen van taakverschuiving en integrale zorg 

 

De verzorgende die integrale zorg biedt krijgt een andere rol binnen de eerste lijn dan de 

verzorgende die zich nauwgezet aan haar zorgtaken houdt en huishoudelijke taken afstoot aan 

de helpenden. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor de verzorgende, omdat zij zich nu breder 

kan opstellen en daar ook initiatieven in kan nemen. Aspecten van de zorg die nu vaak 

impliciet worden meegenomen in de zorg van de verzorgenden, kunnen nu een heldere plaats 

en meer erkenning krijgen. We denken hierbij aan thema’s als eenzaamheid, depressie, maar 

ook aan overgewicht of bewegen. Hier kan nog veel ondersteunend materiaal op ontwikkeld 

worden de komende tijd zodat de verzorgenden deze verruiming van hun functie goed kunnen 

oppakken. 

 

Integrale zorg zou binnen de verzorgende beroepsgroep verder moeten worden ingevuld vanuit 

een toekomstgerichte visie. Hierbij kunnen de normen voor de Verantwoorde zorg betrokken 

worden, de uitwerking middels het zorg/leefplan. Sting, de commissie verzorging van de V.en 

V.N, verzorgenden zelf zouden hier met elkaar verder invulling aan moeten geven.  

 

Een helder en prima functionerend voorbeeld van deze taakverruiming is de rol van de Eerst 

Verantwoordelijk Verzorgende. Deze E.v.v.-er neemt intiatieven, coördineert de zorg rond de 

cliënt en diens mantelzorgers, en kent de sociale kaart. Ook naar de collega’s van de 

huishoudelijke hulp vanuit de WMO zou de E.v.v-er een coördinerende rol kunnen invullen. 
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Een ander voorbeeld van taakverruiming is te vinden binnen de dementiezorg, waar in de 

samenwerking met huisartsen verzorgenden een heldere rol in kunnen nemen. Icare heeft hier 

bijvoorbeeld in het kader van de LESA dementie goede ervaringen mee. 

 

Versterking antenne- en signaleringsfunctie 

 

De verzorgende heeft van oudsher een belangrijke rol in het signaleren van mogelijke 

problemen of complicaties rond gezondheid en zorg. Deze functie is vanwege diverse 

ontwikkelingen in de thuiszorg ondergesneeuwd geraakt de laatste tijd. De verzorgende moet 

deze functie weer opeisen en versterken. Deze rol zou in het kader van de integrale zorg 

breder gericht moeten zijn op het vroegtijdig signaleren van problemen ten aanzien van het 

systeem rond de cliënt en rond welzijn en wonen. Deze rol wordt nog te weinig onderkend, en 

zou veel zichtbaarder gemaakt kunnen worden. Ook beleidsmatig kan de verzorgende veel 

signaleren. (www.vilans.nl voorheen NIZW: serie verzorging in zicht / inzicht in verzorging).  

 

Gespecialiseerde verzorging versterken en promoten 

 

De gespecialiseerde verzorging is een heel sterk eigen onderdeel van de verzorging. Deze groep 

verzorgenden heeft integrale zorg op een heel heldere en sterke manier geïntegreerd in het 

zorgaanbod. De combinatie van begeleiding en praktische hulp is voor veel cliënten een 

uitkomst. Toch is de gespecialiseerde verzorging vaak nog erg weinig bekend bij 

medezorgaanbieders en wordt er te weinig een beroep op gedaan. 

De WMO biedt hier voor deze groep nieuwe kansen en mogelijkheden. De gespecialiseerd 

verzorgende kan haar zorg aan nieuwe doelgroepen aanbieden of zich beter profileren binnen 

bijvoorbeeld de jeugdzorg. De kerngroep GVZ is, zoals in de inleiding is aangegeven, hier druk 

mee bezig. Het actieprogramma zal deze taak niet overnemen van de kerngroep, maar verwijst 

naar diens activiteiten. 

 

 

Samenwerking met mantelzorg en vrijwilligers versterken en promoten 

 

Verzorgenden staan dichtbij de cliënt en ook bij diegenen die mee de zorg en het systeem rond 

de cliënt invullen. Dit betekent dat de verzorgende in het kader van integrale zorg ook hier een 

rol en taken kan en moet vervullen. Bijvoorbeeld in situaties waarin de cliënt dement is en de 

familie een groot deel van de zorg opvangt. Binnen de relatie van de Thuiszorg met de 

gemeentes in het kader van het invullen van de WMO is nog lobbywerk nodig vanuit de branche 

en de organisaties om duidelijk te maken wat integrale zorg inhoudt en welke rol verzorgenden 

ook hierbij kunnen vervullen. 

Naast de mantelzorg neemt ook de vrijwillige zorg een steeds grotere rol in als mantelzorg 

ontbreekt of niet voldoende mogelijkheden heeft om te ondersteunen. Ook daar heeft de 

verzorgende een preventieve en signalerende taak.  

 

Meander heeft hierover een voorbeeldproject hoe de rol van de verzorgenden in de 

samenwerking met de mantelzorg kan worden versterkt. 

Over de samenwerking met vrijwilligers is binnen de commissie nog weinig bekend. 
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Samenwerking met anderen 

 

Verzorgenden in de thuiszorg werken veelal samen in een team met andere verzorgenden en 

verpleegkundigen. Er zijn ook instellingen waarbij de verzorgenden en verpleegkundigen in 

aparte teams zijn georganiseerd. De samenwerking tussen de verpleging en de verzorging wordt 

vaak bepaald door deze structuur. Verzorgenden ervaren soms concurrentie tussen de 

verpleging en de verzorging omdat zij soms soortgelijke taken uitvoeren, bijvoorbeeld ’s 

avonds of in de weekeinden.  

Verzorgenden zouden zich meer moeten profileren op hun eigen professie, in plaats van te 

leunen op de verpleging. Persoonlijke verzorging en de verbreding naar wonen en welzijn biedt 

hen een heel scala aan mogelijkheden voor een verheldering en versterking van hun eigen 

aanbod. Dit versterken van de verzorging zou gebaseerd moeten worden op inhoudelijke kennis 

en verdere onderbouwing van de interventies. Hiervoor zou een eigen basis van zorgkunde 

opgebouwd moeten worden. Goudriaan geeft hierbij als aanbeveling dat een hoogleraar 

verzorging hiervoor ingesteld zou moeten worden. 

 

Verzorgenden uit de thuiszorg krijgen daarnaast steeds meer te maken met collega’s uit de 

intramurale settingen door het samengaan van thuiszorginstellingen met verzorging- en 

verpleeghuizen. 

Dit geeft nieuwe kansen en een verbreding van het werkterrein tot nu toe. Verzorgenden 

kunnen laten zien hoe er in de thuissituatie gewerkt wordt. Reflectie op het werk en feedback 

van collega’s versterkt het professioneel werken. 

 

4.4. Andere werkwijzen 

 

Het werk anders organiseren  

 

Bij de voorstellen tot nu toe ter versterking van de verzorging zijn we steeds uitgegaan van de 

huidige werkwijze binnen thuiszorginstellingen. Het is belangrijk om ook te kijken naar andere 

manieren van organiseren van het werk van de verzorgenden. Dit zou bijvoorbeeld ook kunnen 

door te werken in buurtgerichte teams (voorbeeld Buurtzorg) of in specifieke psychogeriatrie 

teams. Ook uit de initiatieven rond kleinschalig wonen is veel te leren over de rol van de 

verzorgenden (NIZW; 2006) 

Een andere trend zou kunnen zijn dat de cliënt steeds meer zelf zijn eigen zorg regelt en 

inkoopt middels een persoonsgebonden budget, het pgb. Dit zou voor de grote zorginstellingen 

betekenen dat zij minder een monopoliepositie bekleden, en er ruimte ontstaat voor allerlei 

kleinschalige initiatieven. Voor de verzorgenden zou dit een mogelijke kans kunnen zijn om 

middels een eigen bureau of zelfstandig hun diensten aan te bieden aan cliënten. Sting heeft 

een steungroep voor verzorgenden die dit willen organiseren. 

 

 

Meer gebruik maken van technologie en innovatie 

 

Technologie speelt een steeds belangrijkere rol in de thuiszorg en is dikwijls de motor achter 

vernieuwing. KITTZ onderscheidt in het onderzoek Technologie in de thuiszorg (1998; zie ook 

www.Stoom.org ) voor de thuiszorg vijf toepassingsgebieden waarbij technologie een 

belangrijke rol kan spelen. Het betreft de terreinen: behandeling, monitoring, ondersteuning 

zorgzelfstandigheid, verpleging en verzorging, en kennisoverdracht. Tegenwoordig wordt ook 

erg veel rond de organisatie van de planning en de registratie van de uren via technologie 
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geregeld. Internet mobieltjes, handcomputers maken dit met name gemakkelijk (maseland TVV 

2003, zie www.nursing.nl/dossiers ). 

 

Zorg op afstand biedt voor de thuiszorg en de cliënt nieuwe mogelijkheden zoals het project 

“Camcare” van Sensire b.v. laat zien. Belangrijk bij de nieuwe ontwikkelingen is het om vanuit 

het perspectief van de cliënt te blijven kijken, wat wil die, wat helpt de cliënt om zelf de regie 

over het eigen leven te houden. Daarnaast is het perspectief van de medewerker, c.q. 

verzorgende ook van belang. Wat is voor hen zinvol en gewenst in het ontwikkelen van nieuwe 

technologie. (v.kammen, ZonMw, 2004) 

 

Verzorgenden zijn tot nu toe nog erg weinig betrokken bij of als doelgroep benoemd als het 

gaat om technologie en thuiszorg. De belangrijkste manier waarop zij erbij betrokken zijn is 

middels de hand-held computers in het kader van planning of verantwoording van uren. 

Met name voor de inhoudelijke kant van de innovaties en technologische ontwikkelingen 

zouden verzorgenden een belangrijke rol kunnen spelen door het aangeven van 

ontwikkelmogelijkheden en het uittesten van innovaties.  

 

Onvoldoende personeel in de toekomst? 

 

Er is sprake van twee trends die de komende jaren samen zullen optreden: de vraag naar zorg 

neemt de komende jaren toe én het aantal beroepskrachten in de zorg zal gelijk blijven of 

afnemen. Ook neemt de gemiddelde leeftijd van de beroepskrachten toe en wordt het aantal 

oudere werkneemsters hoger. Het is de vraag of op de lange termijn (in 2014) er voldoende 

aanbod van arbeidskrachten voor verpleging en verzorging zal zijn (Van der Windt & Talma, 

2005). Vooral in de thuiszorg kunnen binnen enkele jaren belangrijke knelpunten ontstaan. 

(www.rivm.nl ). 

Voor de verzorgenden die momenteel werken in de zorg zou dit kunnen betekenen dat er meer 

aandacht komt voor het behoud en hun ontwikkeling binnen de zorg. Dit biedt mogelijk meer 

loopbaanperspectief, en meer plezier in het werk. Er zijn verschillende initiatieven die hierop 

gericht zijn, zoals de trots campagne, met oa. Een inspiratie pakket, ambassadeurs voor de 

verzorging en een website (www.plezierinzorg.nl) . Ook Actiz doet mee aan deze campagne en 

de website. 

 

Toename allochtone bevolking in vraag en aanbod 

 

Een ander gevolg van de vergrijzing is dat er meer oudere allochtonen een beroep zullen doen 

op de thuiszorg en dat op een andere manier zullen doen dan de huidige thuiszorgcliënten. 

Andere werkwijzen zijn hierbij nodig, waarbij de inzet van de familie en het ondersteunen 

daarvan belangrijk zijn.  

Tegelijkertijd zal het aantal verzorgenden met een allochtone achtergrond toenemen. In de 

randstad is deze trend duidelijk te zien. Ook dit kan nieuwe kansen en nieuwe werkwijzen voor 

de verzorging met zich meebrengen. Anne Mei The heeft op grond van haar observaties (2005)  

projecten opgezet waarbij de verzorgende zelf meer aandacht krijgt binnen de werksituatie 

middels intervisieachtige bijeenkomsten (www.dewerkvloercentraal.nl) . Voor de thuiszorg zou 

dit ook wenselijk kunnen zijn. 

Sting heeft hier al diverse trajecten op ontwikkeld, zoals “vraaggerichte zorg” waarbij 

aandacht besteed wordt aan multiculturele teams en multiculturele zorgvragers. 
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5. Conclusies 

 

Kwaliteit van leven, de vier domeinen daarvan bieden een nieuw perspectief op en nieuwe 
kansen voor het werk van de verzorgenden in de zorg thuis. Integrale zorg vraagt om een 
bondgenootschap van de verzorgende met de cliënt en vraagt om samenwerking met  andere 
disciplines binnen de vier domeinen. Nieuwe werkwijzen, nieuwe competenties en andere 
organisatievormen zijn mogelijk en gewenst. Verzorgenden kunnen hierbij een belangrijke rol 
vervullen door zelf initiatieven te nemen en door te laten zien wat hun meerwaarde is. 
 
De belangrijkste acties die hierbij nodig zijn voor het versterken van de verzorging komen neer 
op: 

• Verbreding van het werkterrein van de verzorgenden naar de vier domeinen van 
kwaliteit van leven. Het introduceren van het zorg/leefplan kan hier een prima 
hulpmiddel bij zijn. Verzorgenden moeten hierbij in overleg met de cliënt hun 
zorginhoud integraal invullen. Voor het ondersteunen van dit denken en werken zou 
een samenwerking met ACTIZ, Vilans en de beroepsverenigingen voor de hand liggen. 

 
• Ontwikkelen van een infrastructuur voor kennis rond verzorging, voor het ontwikkelen 

van methodieken om de waarde van het werk van de verzorgenden zichtbaar te maken. 
Hogescholen, kennisinstituten en beroepsverenigingen kunnen hier veel op bieden. 
Onderzoek naar het effect van het werk van de verzorgenden zou hierbij nodig zijn om 
ook inhoudelijk onderbouwd de verbeterrichting te kunnen kiezen. Een hoogleraar 
zorgkunde zou hiervoor een impuls kunnen bieden. 

 
• Het versterken van de kracht ven verzorgenden door verschillende acties. Hierbij wordt 

gedacht aan het aansluiten bij of uitbouwen van ambassadeurs voor de verzorging 
vanuit de verzorging. Goede voorbeelden uit de eigen beroepsgroep zijn hard nodig en 
laten zien dat het kan. Ook aansluiten bij de beroepstrotscampagne zou mogelijk zijn. 

 
• Samenwerken met anderen op nieuwe manieren. De verzorgende kan gezien alle 

ontwikkelingen in de zorg thuis veel nieuwe samenwerkingspartners vinden. 
Activiteitenbegeleiding, maatschappelijk werk, de verpleegkundige, de GGZ zijn in het 
kader van integrale zorg voor de hand liggende partners. Dit vraagt mogelijk ook om 
andere organisatievormen, zoals bijvoorbeeld p.g. teams. Er zijn op dit terrein veel 
mogelijkheden voor de verzorging om zich te profileren als een kerndiscipline rond 
kwaliteit van leven in de zorg thuis. 

 
De commissie vindt het van groot belang dat de verzorgenden zelf mee invulling geven aan het 
actieplan wat er nu ligt en bij het stellen van de prioriteiten. Discussie over de ontwikkeling 
van hun beroep is nodig en zinvol. De commissie heeft een aanzet gedaan maar laat nu graag 
het woord aan de beroepsgroep zelf. 
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Bijlage 1 Opdracht commissie verzorging 
 

=
Het algemene doel van het Actieprogramma thuiszorg is: 
 
Het ondersteunen en versterken van klantgerichte, integrale zorg thuis door het vernieuwen en 
vergroten van  het kennis- en handelingrepertoire van zorgaanbieders en professionals, zodat 
zij efficiënte, effectieve en excellente zorg thuis kunnen bieden. Belangrijke speerpunten 
hierbij zijn: het werken aan nieuwe vormen van samenwerking, innovatie en profilering van de 
zorg in de eerstelijn. 
 
De themacommissies werken samen met de stuurgroep aan deze algemene doelstelling. De 
commissies ontwikkelen en leveren de bouwstenen. 
__________________________________________________________________________________ 
 
Doel van de themacommissie verzorging: 

• met elkaar in discussie gaan,  
• om een actieprogramma op te stellen, 
• waarin thema's zijn vastgesteld, 
• waarbinnen vervolgens weer concrete projecten zijn benoemd,  

 
Uiteindelijke doel is: om de verzorgenden in de thuiszorg te herpositioneren en te restylen 
zodat ze klantgerichte en integrale zorg thuis kunnen bieden die efficiënt, effectief en 
excellent is. 
 
Opdracht voor de themacommissie: 

• Denktankfunctie voor een nieuwe klantgerichte zorgorganisatie en zorgconcepten; 
• Samenspraak, uitwisseling, kruisbestuiving en debat; 
• Benoemen van relevante thema's voor het versterken van de thuiszorg ten behoeve van 

de cliënt; 
• Verzamelen van voorbeelden uit de praktijk en reeds lopende projecten binnen deze 

thema's; 
• Identificeren van ‘best-practices' en ‘ster-producties'; 
• Benoemen van prestatie-indicatoren c.q. criteria voor 'best practice'. Wanneer 

benoemen we een voorbeeld tot 'beste practice'? 
• Vaststellen best practices met daarbij genoemd succes- en faalfactoren en benodigde 

faciliteiten; 
• Concrete voorstellen doen voor het vervolgtraject. Welke projecten zijn in het 

bijzonder van belang om het doel te bereiken en moeten daarom gestimuleerd en 
ondersteund worden? 
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Bijlage 2 Overzicht strategieën en acties voor de verzorging 
 
Het centrale doel van de strategieën en acties moet volgens de commissie zijn 
De versterking van de kwaliteit van leven van de cliënt op de vier domeinen: 
- Lichamelijke gezondheid; 
- geestelijk welzijn; 
-  woon- en leefomgeving; 
-  sociale redzaamheid. 
Thema A. 
Versterken rol verzorging in het 
kader van vraaggerichte, 
integrale zorg 

Onderzoek Kennis delen Belangenbehartiging 

1. Aandacht voor warme kant  
   van de zorg; de relatie met de  
   cliënt 

Vervolg 
Kunneman rond 
‘moreel leren’ 

Werkvormen 
ontwikkelen en 
delen 

 

2. Aandacht voor vraaggerichte  
    zorg en de rol van de   
    verzorgende 

 Nieuwe 
werkvormen 
ontwikkelen en 
delen van goede 
voorbeelden 

Rol 
beroepsverenigingen 

3. Waarden-discussie over 
    ‘goede’ zorg 

 Goede voorbeelden 
b.v. van Sting 

Beroepsverenigingen 
Steun van Actiz 

4. Tijd voor leren en reflectie 
    gedurende het werk 

Methodes 
ontwikkelen die 
werkzaam zijn 

Methodes delen en 
daarvan leren 

 

5. Multicultureel werken en  
    uitbouwen 

Onderzoek nodig Leren van goede 
voorbeelden in het 
land, deze kennis 
delen 

Rol Actiz en 
beroepsverenigingen 

Thema B.  
Empowerment/professionalisering 
van de verzorgende beroepsgroep 

Onderzoek Kennis delen Belangenbehartiging 

1. Opleiden en faciliteren  
    deskundigheid 

 Kennis delen 
tussen opleidingen. 
Nieuwe 
competenties. 

Lobby 
beroepsverenigingen 
voor nieuwe 
competenties. 

2. Verhelderen toegevoegde  
    waarde voor de thuiszorg 

Onderzoek naar 
waarde 
verzorging 

Hoogleraarschap 
kan impuls geven 
netwerken VenVN 

ACTIZ en 
beroepsverenigingen. 

3. Ontbureaucratiseren (intern en 
    extern) 

Onderzoek naar 
effect meer 
ruimte voor 
professionals 

Zoeken naar en 
delen van nieuwe 
werkwijzen 

 

4. Proactief zijn, profileren 
    vanuit kracht, open staan 

Onderzoek effect  
Wetswijziging op 
verloop personeel 

Goede voorbeelden 
delen 

Lobby Actiz en 
beroepsverenigingen 

5. Flexibele werkhouding, durven 
   van geëigende paden af te   
   gaan, eigen kracht 
 

 Andere 
werkvormen delen, 
goede voorbeelden 

 

6. Ambassadeur voor eigen vak en 
   eigen organisatie 
 

 Delen goede 
voorbeelden en 
methodes, b.v. 
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Perfecto / 
ambassadeurs 
trots-campagne 

Thema C. 
Versterken en uitbreiden functies 

Onderzoek Kennis delen Belangenbehartiging 

1. Taakverruiming in het kader  
   van de vier domeinen van de 
   integrale zorg 
 

 Nieuwe 
werkmethodes, 
nieuwe 
competenties 

Lobby 
beroepsverenigingen 
en Actiz 

2. Versterking antenne- en  
   signaleringsfunctie 

Hoe effectief is 
het signaleren bij 
verzorgenden 

Delen goede 
voorbeelden / 
methodes 

 

3. Gespecialiseerde verzorging 
    versterken en promoten 
 

  Lobby door 
kerngroep (los van 
actieprogramma) 

4. Samenwerken met mantelzorg  
    en vrijwilligers versterken en 
    promoten 

 Delen kennis, 
methodes 

Lobby ACTIZ en 
beroepsverenigingen 

5.  Samenwerking met anderen  Ontwikkelen 
nieuwe methodes 

 

Thema D. 
Versterken en uitbreiding nieuwe 
werkwijzen /organisatievormen 

Onderzoek Kennis delen Belangenbehartiging 

1. Het werk anders organiseren 
    met nieuwe werkwijzen vanuit 
    afstemming en samenwerking 
    binnen de vier domeinen 

 Ontwikkelen 
nieuwe methodes 

 

2. Meer gebruik maken van 
    technologie en innovatie / 
    domotica 

Onderzoek naar 
waarde van 
domotica en 
technologie voor  
verzorging 

Verzorgenden leren 
omgaan met 
nieuwe methodes 

 

3. Onvoldoende personeel in de 
    toekomst? 

Onderzoek effect 
wetswijzigingen 
op verloop 
personeel 

 Lobby Actiz en 
beroepsverenigingen 

4. Versterken multicultureel 
    werken door toename  
    allochtone bevolking in vraag  
    en aanbod 

 Ontwikkelen en 
delen van nieuwe 
werkwijzen 

Rol 
beroepsverenigingen 
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Bijlage 3 Deelnemers van de commissie verzorging 
 

 

Deelnemers Themacommissie versterking functie en positie van de verzorgende:  

 
Mw. I. (Inez) Sales              voorzitter van de Commissie 
Carint Reggelandgroep 
Postbus 506 
7550 AM  HENGELO 
 
 
Mr. M.J. (Marie-José) Smits projectleider Actieprogramma 
ACTIZ 
Postbus 8258 
3503 RG  UTRECHT 
 
 
Mw. M.J.M. van der Harten 
BMC 
Interimmanager 
Molenpark 6 
9422 LV  SMILDE 
 
 
Mw. J. van Aert 
Corbis Plus 
Beleidsadviseur afdeling S&O 
Postbus 175 
1780 AD  DEN HELDER 
 
 
Mw. L.J. (Lineke) de Borst van Loon 
Hoofd zorg 
INTERNOS Thuiszorg 
Callistolaan 12 
3318 JA  DORDRECHT 
 
 
Dhr. G. Repkes 
Orbis medisch en zorgconcern, divisie Thuiszorg Westelijke Mijnstreek 
Wijkmanager 
Omphaliusstraat 1 
6171 KR  STEIN 
 
 
Mw. G. (Gepke) Scheringa 
Zorggroep Meander 
Intern organisatieadviseur 
Postbus 76 
9640 AB  VEENDAM 
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Mw. P. (Pank) van Wisselingh 
Allévo 
RVE-manager 
Postbus 79 
4460 AB  GOES 
 
 
Mw. G.(Greet)  Wallinga 
Mw. M. (Marianne) Sprey 
Icare 
Rayonmanager verpleging en verzorging Flevoland 
Postbus 175 
8200 AD  LELYSTAD 
 
 
Mw. B. (Betsy) Albers 
STING 
directeur 
Postbus 6000 
3503 PA  UTRECHT 
 
 
Mw. S. (Susan) Boot 
Vierstroom/Zorgring 
Regiomanager extramuraal 
Postbus 571 
2800 AN  GOUDA 
 
 
Mw. K. (Kirsten) Muijs 
Careyn  
Wijkziekenverzorgende + Perfecto 
Chrysantstraat 2 
3135 HG  VLAARDINGEN 
 
 
Mw. J. (Jennie) Mast inhoudelijk ondersteuner 
Vilans 
Postbus 8228 
3503 RE  UTRECHT 
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Bijlage 4 Voorzitters van de themacommissies 
 
 
Voorzitter commissie DBC’s zorgprogramma’s 
 
Mw. D. (Daniella) Buis 
K2-consult 
Karthuizerstraat 14 
6824 KC ARNHEM 
 
Voorzitter commissie verpleegkundigen 
 
Mw. H. (Herma) G. Glasbergen 
Her en Der - Consult 
Zoom 13-06 
8225 KE  LELYSTAD 
 
 
Voorzitter commissie verzorgenden 
 
Mw. I. (Inez) Sales 
Carint Reggelandgroep 
Postbus 506 
7550 AM  HENGELO 
 
 

Projectteam 
 
Mw. M.J. (Marie-José) Smits 
Actiz 
Oudlaan 4 
3515 GA  UTRECHT 
 
Mw. J. (Jennie) Mast 
Vilans  
Postbus 8228 
3503 RE  UTRECHT 
 
Dhr. J. (Jeroen) Schumacher 
Vilans  
Postbus 8228 
3503 RE  UTRECHT 
 
Mw. J. (Josée) Bastiaenen 
Stoom 
Postbus 100 
3980 CC  BUNNIK 
 
Mw. I. (Inge) Borghuis 
Actiz 
Oudlaan 4 
3515 GA  UTRECHT 
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