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Altijd en overal, professionals met hart voor mensen!

Samen op weg naar een gezonde 
wijk(verpleging)
De wijkverpleging is volop in ontwikkeling en actueler dan ooit. De 
overheid wil dat er kwalitatief goede en specialistische zorg dichtbij huis 
wordt gegeven en dat ouderen en mensen met een chronische ziekte 
langer thuis kunnen wonen. Maar hoe gaan we dat doen in deze tijd 
van personeelstekorten, onder druk staande tarieven en toenemende 
zorgvraag én zorgzwaarte? In 2020 zijn we hier volop mee aan de slag 
gegaan.

Gijsbert Zijlstra, manager Wijkver-
pleging: “We zien dat de focus vooral 
heeft gelegen op de cliënt en het 
leveren van goede kwaliteit. Dat heeft 
geresulteerd in prachtige cijfers op 
het gebied van cliënttevredenheid! 
De focus heeft echter minder gelegen 
op het bedrijfsmatige aspect van de 
wijkverpleging. Bijvoorbeeld goede 
rooster- en routeplanning en effi-
ciënt werken. Daarom is er in 2020 
door een extern adviesbureau een 
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uitgebreide analyse van de wijkver-
pleging uitgevoerd, waar onder meer 
medewerkers, de Ondernemingsraad 
(OR), Centrale Cliëntenraad (CCR) en 
Verzorgenden en Verpleegkundigen 
Adviesraad (VVAR) bij betrokken zijn.”

Volop uitdagingen en kansen
“We moeten zorgen dat we de basis 
op orde hebben, zaken goed kunnen 
meten en medewerkers in hun kracht 
zetten. Hier werken we vanuit diverse 
werkgroepen aan”, vertelt gebiedsma-
nager Ellie de Ridder. “Het is belang-
rijk dat we proactief reageren op de 
uitdagingen van nu en de toekomst. 
Er liggen kansen zoals het inspelen 
op mensgerichte zorgtechnologie, 
die de zelfredzaamheid van de cliënt 
vergroot en zorgt voor het slimmer 
kunnen werken in de wijk.” 

“Ook nemen we ons aanbod onder de 
loep”, vult gebiedsmanager Judith van 
Wieren aan. “Met het oog op lande-
lijke ontwikkelingen zullen we nog 
meer complexe en specialistische zorg 
moeten bieden. Daarnaast kunnen we 
efficiënter werken door de teams nog 
beter te faciliteren en meer te gaan 
samenwerken.”

S amenwerken
“Er is binnen dit project een fijne 
samenwerking met de Verzorgende 
en Verpleegkundige Advies Raad 
(VVAR)”, vertelt Hillie Kramer, wijkver-
pleegkundige en lid van de VVAR. “We 
worden goed op de hoogte gehouden, 
denken mee en geven aanbevelin-
gen op bepaalde adviesvragen.” Het 
project wordt volgens Hillie over het 
algemeen dankbaar ontvangen binnen 

de organisatie. “Er komt vernieuwing, 
dat zorgt natuurlijk voor onrust, maar 
men ziet wel in dat het nodig is. Er 
is behoefte aan meer duidelijkheid, 
kaders en sturing. Dat gaat er zeker 
komen.”

Er wordt hard aan gewerkt, vertelt 
manager Gijsbert Zijlstra: “In de loop 
van het jaar 2020 zijn we vanuit de 
analyse en aanbevelingen met diverse 
werkgroepen gestart met het zetten 
van concrete stappen. In 2021 wordt 
dit verder doorgevoerd. Alle stappen 
zijn gericht op het samen creëren 
van een financieel gezonde organisa-
tie, waar we de cliënt nog beter van 
dienst kunnen zijn en de medewerker 
in zijn kracht zetten. Samen zijn we op 
weg naar een gezonde toekomst in de 
wijk(verpleging)!”


