Aanbevelingen


In plaats van te focussen op hoeveel medewerkers er worden ingezet op een afdeling,
zouden managers (en/of de medewerkers zelf) zich beter kunnen richten op wat de
medewerkers doen. Bij de samenstelling van een team is het belangrijk om naar de taken en
de onderscheidende meerwaarde van de verschillende medewerkers te kijken. Uiteindelijk
gaat het om een optimale mix van competenties, rollen en vakinhoudelijke inzet van
medewerkers. Deze optimale mix kan verschillen per team. Daarom zal hiervoor ook in de
toekomst geen eenduidig recept bestaan.



Het hebben van een duidelijke visie over hoe men HBO-verpleegkundigen wil inzetten binnen
het verpleeghuis is cruciaal. Organisaties met een duidelijke visie over de inzet van
HBO-verpleegkundigen lukt het deze te werven en te binden. Het inzetten van
HBO-verpleegkundigen puur voor het verrichten van voorbehouden handelingen doet geen
recht aan hun onderscheidende competenties. Veel beter zou men hun kunnen inzetten als
rolmodel en coach voor het team en voor de coördinatie van zorg.



Door te investeren in informele leiders en een positief teamklimaat op de werkvloer kan een
kwaliteitsverbetering worden bereikt. Informele leiders en een positief teamklimaat kunnen
bijdragen aan het lerend vermogen van een team, iets wat ook belangrijk wordt gevonden in
het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg.



Werken in het verpleeghuis zal steeds complexer worden. Cliënten zullen steeds meer
zeggenschap krijgen over hoe de zorg georganiseerd wordt. Dit zou kunnen betekenen dat
medewerkers een balans moeten vinden tussen het leveren van goede en veilige zorg en de
wensen en voorkeuren van een cliënt. Idealiter begeleidt de medewerker de cliënt in het
maken van weloverwogen keuzes en medieert, indien nodig, tussen cliënt en naasten. Het
leveren van goede zorg zal steeds meer maatwerk worden. Dit vraagt om veel flexibiliteit van
medewerkers. Een zorgvuldige voorbereiding van de huidige medewerkers (bijv. door middel
van training of coaching) is daarom wenselijk.
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