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Context verandert…..
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Wie zorgt er 

straks waar 

voor mij? 



Nieuwe locatie: Kuifmees

• s

➢ANDERS kijken, ANDERS denken en bovenal ANDERS DOEN!
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De toekomst is nu! 

Verpleeghuis van de 

toekomst

Samen met collega-organisatie 

V&IJ en met ondersteuning van 

zorgkantoor Zilveren Kruis 



Zorgverbeteraars staan als mens centraal in de Kuifmees en niet louter behaalde 
diploma’s en functie. 

Werk geeft ook betekenisvol aan eigen leven en sluit aan op eigen waarden van 
mensen. Het draait om de interactie met bewoners en het team. 

Het kennen van het team veronderstelt dat we een relatie aangaan met de ander en 
van daaruit onderzoeken wat hoe we talenten van collega’s kunnen inzetten

Het betekent keer op keer aansluiten en afstemmen met elkaar en dat vraagt om 
aandacht, flexibiliteit, reflectie en werken vanuit rust. En ook als het moeilijk 
wordt, staan we stil bij de visie en delen we dilemma’s om samen te komen tot 
afwegingen te komen. 
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Oog voor U én Oog voor jou! 

➢ In ons werk zetten we DIGITALE middelen in om samen met het NETWERK échte 

AANDACHT te geven die aansluit bij de behoefte van de bewoners. Dat is ons DNA!
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- Relatie bewoner-zorgverbeteraar is 

het uitgangspunt

- Goede ondersteuning en zorg doe je 

samen

- Daag zorgverbeteraars uit: wat heb 

jij nodig én doe mee?

- Bereidheid om bestaande bedrijfs-

en werkprocessen aan te passen

- Management: heb het lef om écht 

professionele ruimte en zeggenschap 

te geven

➢Creëer een stimulerende omgeving

D.N.A.
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Zorgverbeteraars

Dagelijks bekijken:

• Wat zijn de behoefte van de 

mensen vandaag?

• Wat hebben we samen te doen?

• Afweging bekwaam en bevoegd

Goud: oa activiteiten, ondersteuning, huishoudelijke taken, boodschappen, eten&drinken voorbereiden

Rood: persoonlijke verzorging

Groen: mdo, medicatie
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Kort cyclische feedback tool 



Kijk van buiten naar binnen: Inspiratieraad
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Dilemma’s:

- Technologische innovaties en praktisch nut: geef niet op, blijf zoeken naar de balans!

- Durf ‘belemmerende overtuigingen’ los te laten

- Op ‘handen zitten’ ondersteunende diensten versus actie/oplossingsgerichtheid

- Diplomademocratie of ‘gewoon aan de slag?’

• Frits Barneveld Binkhuysen (lid RvT)

• Bianca Buurman (voorzitter V&VN, hoogleraar ouderengeneeskude)

• Saliha El Habri (zorgkantoor)

• Sjoerd Emonts (consultant BeBright en auteur zorgenablers) 

• Greet Veldtman (oud verzorgende met grote affiniteit met techniek)

• Tom Xhofleer (ICT&Health redactieraad) 



Filmpje via deze link DIZDay2022 | Het verpleeghuis 
van de toekomst – YouTube
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Vragen?

https://www.youtube.com/watch?v=upByxfRcfn4

