
KNELPUNTEN IN DE OUDERENZORG
Kansen voor innovatie

Dag van de 
bewoner

opstaan en aankleden verzorgd worden ontbijten  medicatie nemen activiteit, koffie drinken lunchen Behandeling/therapie avondeten klaarmaken voor bed slapen

vooruitblik op de dag overdracht, inlezen, 
taakverdeling, rondje doen

wassen, aankleden, 
persoonlijke verzorging medische verzorging ontbijt regelen medicatieronde (meerdere 

keren per dag) bewoners vermaken, koffie lunch regelen, opruimen
overleggen met 

behandelaars, familie en 
collega's

team overleg: nieuw product 
wordt geïntroduceerd

cursus volgen, specialisatie 
beoefenen rapporteren avondeten regelen, 

opruimen omkleden, verzorgen terugblik op de dag

Beleving
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1. Tijdsdruk
Medewerkers ervaren over het 
algemeen veel tijdsdruk in hun werk. 
Met name de ‘ochtendspits’, de 
hoeveelheid rapportage die tussendoor 
moet plaatsvinden, de overleggen en de 
terugkommomenten buiten werktijd 
voor klinische lessen leveren stress op. 
Wanneer er onderbemanning is en/of er 
met uitzendkrachten gewerkt moet 
worden, is dit de ervaren tijdsdruk nog 
groter. Gevolg van deze druk: minder 
ruimte in het hoofd om te reflecteren, 
flexibel te zijn en open te staan voor 
nieuwe dingen.

2. Wat is goede zorg?
Hoewel de taakverdeling redelijk 
soepel gaat onder werknemers, is er 
geen helder gedeeld beeld over 
kwaliteit van zorg op de werkvloer. 
Hoe laat vinden we dat de bewoners 
moeten opstaan? Moeten ze allemaal 
aan de ontbijttafel eten? Hoeveel 
persoonlijke verzorging willen we 
bieden in de ochtend? Medewerkers 
vullen dit nu naar eigen inzicht in, 
gebaseerd op aannames en 
persoonlijke voorkeur. Dit kan leiden 
tot onderlinge frustraties en 
inconsistene zorg.

3. Beleving vs. efficiëntie
Wegens tijdgebrek nemen 
medewerkers vaak meer taken over 
van bewoners dan nodig zou zijn. 
Bijvoorbeeld luiers aandoen wanneer 
dat geen noodzaak heeft. Ook 
haasten ze zich soms door de 
zorgtaken heen, waardoor er minder 
ruimte is voor persoonlijke aandacht. 
Dit laat een spanningsveld zien tussen 
belevingsgericht zorg verlenen en 
efficiëntie.

4. Interne miscommunicatie
Medewerkers willen de juiste zorg 
verlenen, maar wegens 
miscommunicatie lukt dit niet altijd. 
Voorbeeld: medewerkers die dezelfde 
soort pleisters op blijven plakken waar 
een bewoner zichtbaar allergisch voor 
blijkt te zijn. De oplossing staat ergens 
omschreven, maar wordt niet gelezen 
of begrepen. Ander knelpunten: dect 
telefoons die continu harde piepen 
geven wanneer sensoren iets 
detecteren, te weinig telefoons, etc.

5. Medicatie incidenten
Bij medicatierondes gebeuren nog te 
vaak incidenten, omdat de 
medewerkers worden afgeleid tijdens 
de ronde. Bovendien is de timing van 
het uitdelen van de medicatie niet 
ideaal - vaak gebeurt dit op 
momenten dat er ook veel andere 
taken moeten gebeuren.

6. Hart voor bewoners
Onder de medewerkers bestaat een 
cultuur waarin liefde en aandacht voor 
de bewoners vóór alle andere 
werkzaamheden gaat. Dit kan de adoptie 
van innovaties in de weg zitten, maar 
ook als kans beschouwd worden.

7. Innovaties die stranden
Innovatie wordt gezien als iets 
‘extra’s’ wat bovenop hun 
zorgwerkzaamheden komt. Het is niet 
het meest belangrijke, valt snel van 
ieders bordje. Bovendien gebeurt het 
vaak dat de oplossing 'van hogere 
hand' komt, waardoor draagvlak bij 
medewerkers mist en de oplossing 
niet optimaal aansluit op de praktijk 
van de werkvloer - tot frustratie van 
de medewerkers. Ook worden veel 
medewerkers onzeker wanneer ze 
gewoontes moeten doorbreken - iets 
om rekening mee te houden.

8. Eigen verantwoordelijkheid?!
Naast het zorgverlenen zelf dienen 
medewerkers bij te leren en hebben 
ze extra taken zoals 
aandachtsgebieden. Deze 
verantwoordelijkheden worden vaak 
niet proactief of vrijwillig opgepakt. 
Naast een aantal enthousiaste 
medewerkers, is er een grote groep 
die (liever) geen stapje extra zet. Dit is 
bijvoorbeeld de oudere medewerker, 
de medewerker met lager denk-
/reflectieniveau en degene die 
prioriteit niet op werk heeft liggen, 
maar privé.

9. De kluif van rapportage
Medewerkers begrijpen de noodzaak 
van rapporteren, maar zeggen allen 
dat het ze bijzonder veel tijd en gedoe 
kost. Het gebrek aan computers en het 
feit dat je met de rug naar de 
bewoners zit, is frustrerend voor 
medewerkers. Direct rapporteren na 
elke bewoner te hebben verzorgd, 
roept weerstand op. Dat betekent het 
doorbreken van een hardnekkige 
gewoonte.

10. Bijkomen van het werk
Veel medewerkers uiten dat hun werk 
ze veel voldoening geeft - ze voelen 
zich belangrijk in hun rol. Tegelijk 
geven ze ook aan hun werk als zwaar 
te ervaren. Na een dienst moeten ze 
echt bijkomen. Er is in het leiderschap 
veel aandacht voor processen en de 
naleving daarvan, waardoor veel 
medewerkers zich onvoldoende 
erkend voelen.

Ik wil een eenvoudige manier om het 
juiste zorgprofiel voor bewoners aan te 
kunnen vragen (CIZ), zodat het me tijd 
en frustratie bespaart.

Ik wil het met collega's eens worden 
over de beste ochtendroutine voor 
onze bewoners, zodat zij elke dag op 
een gelijke manier verzorgd worden en 
de sfeer in het team goed is.

Ik wil dat de bewoners zo veel 
mogelijk zelf blijven doen, zodat ze 
zich zelfstandig blijven voelen.

Ik wil dat oproepkrachten zelfstandig 
de bewoners goed leren kennen, zodat 
ik niet alles aan ze hoef uit te leggen.

Ik wil ongestoord medicatie kunnen 
uitdelen, zodat ik geen fouten maak.

Ik wil genoeg tijd en aandacht voor de 
bewoners hebben, zodat ik de zorg kan 
bieden die ze horen te krijgen.

Ik wil begrijpen wat de toegevoegde 
waarde is voor de bewoner. Het liefst 
uitgelegd door iemand die de praktijk 
ècht kent.

Doeners': Vertel mij wat ik moet doen, 
zodat ik het zelf niet hoef te 
bedenken.

Ik wil dat er genoeg computers en/of 
tablets zijn, zodat we meer tegelijk 
kunnen rapporteren en communiceren.

Ik wil erkenning van mijn 
leidinggevenden, zodat ik mijn werk 
met plezier blijf doen.

Ik wil dat er voldoende collega's 
aanwezig zijn, zodat we de juiste zorg 
kunnen leveren.

Ik wil hulpmiddelen om sneller 
zorgtaken te kunnen vervullen (zoals 
wassen), zodat ik meer tijd heb om 
me met de bewoner te verbinden.

Ik wil dat collega's de zorgbehoeftes 
van de bewoners goed kennen, zodat 
ik hun taken niet hoef te herhalen / 
herstellen.

Ik wil voldoende gediplomeerd 
personeel, zodat ik geen andere taken 
hoef uit te voeren tijdens de 
medicatieronde.

 Ik wil het nieuwe product of proces 
kunnen ervaren  doordat jullie het 
voordoen of ik het zelf mag proberen - 
dat overtuigt mij van de voordelen.

Overbelaste medewerkers': Geef mij 
geen taken bovenop de directe zorg 
voor de bewoners. Ik heb andere 
dingen aan mijn hoofd, en wil geen 
extra verantwoordelijkheden.

Ik wil eenvoudig kunnen inloggen, 
zodat ik snel verder kan.

Ik wil op een haalbare manier 
ingeroosterd worden met voldoende 
ademruimte tussen diensten, zodat ik 
genoeg energie heb en niet ziek word.

Ik wil beter dienstroosters kunnen 
maken, zodat de diensten sneller en 
eerlijker verdeeld worden.

Ik wil niet hoeven zoeken waar 
iemand is, dat kost me veel tijd.

Ik wil geen medicijnenlijsten hoeven 
te printen, dat kost me zo veel tijd.

Ik wil betrokken worden bij nieuwe 
ideeën, zodat de oplossingen passen 
in de praktijk (ophalen op de 
werkvloer).

Enthousiastelingen': Geef mij extra 
verantwoordelijkheden en 
doorgroeimogelijkheden, zodat ik mijn 
werk interessant blijf vinden.

Ik wil niet met de hand dingen hoeven 
bijhouden voor de inspectie, dat kost me 
te veel tijd.

Ik wil dat sensoren en alarmen prettig 
en overzichtelijk werken, zodat ik er 
geen last van heb.

Ik zoek een laagdrempelig persoon om 
met vragen bij terecht te kunnen en 
wil bij de hand genomen worden.

slapen rusten / visite / koffie
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Zo veel te doen en te 
weinig collega's vandaag... 

Hoe kom ik deze dag 
door?

Het stond toch in het ECD
hoe je dit moest doen? 
Waarom gaat het dan 

toch fout?

Een bewoner een 
glimlach bezorgen. 

Daar doe ik het 
voor!

Dit komt zeker weer 
van hogere hand...

Ik snap waarom het 
moet, maar kost wel 

héél veel tijd zoals het 
nu gaat...

Soms mis ik de ouderwetse 
hoofdzuster, die vertelde ons 

gewoon wat we moesten 
doen.

Die dames doen er zó lang 
over met elke bewoner, 
dat hoeft helemaal niet. 

Kom op!

Ik wil gewoon de ruimte 
hebben om die dame haar 
wenkbrauwen te kunnen 

tekenen.

Met z'n allen aan het 
ontbijt om 9u. Moet dat? 
Wat als ze vandaag willen 

uitslapen?

Met of zonder hesje aan, 
ik word gewoon gestoord 

tijdens het uitdelen...

Elk moment besteden 
we eigenlijk aan taken. 

Vaak geen pauze...

Overleggen opzich zijn 
goed en leuk, als we 
het gepland krijgen.

De drukte is wel een 
beetje voorbij, pfieuw!

Ondanks de val heeft 
de bewoner een goeie 

dag gehad, yes!

Het is weer gelukt, 
maar ik ben bekaf...



 

 
Innovatielab doet onderzoek naar waar de meeste winst te halen is met innovatie 
 
Er wordt keihard gewerkt in de ouderenzorg door duizenden gepassioneerde professionals. Zij 
zetten zich dag in dag uit met enorme toewijding in om liefdevolle zorg aan onze ouderen te 
bieden. We moeten trots zijn op alle stappen die met elkaar gezet worden. De uitdagingen 
binnen de zorg en de toekomstige ontwikkelingen zorgen er echter voor dat er nog veel 
moet/gaat veranderen. Innovatie kan daar een relevante rol in spelen mits er gefocust wordt op 
de juiste dingen. Om die reden is er vanuit het Innovatielab onderzoek gedaan naar knelpunten 
in de dagelijkse praktijk, vanuit het perspectief van de medewerker. Alleen met de medewerking 
van de mensen die het werk echt doen, komen we tot inzichten die tot verbetering leiden.  
 
Begin mei zijn we daarom gestart met een doelgroep onderzoek in de ouderenzorg. Op basis 
van 14 diepte interviews met verschillende medewerkers van Laurens, Argos en Lelie hebben 
we in kaart gebracht hoe de ‘typische dag’ van de bewoner gefaciliteerd wordt. Tijdens de 
interviews zijn verschillende vragen gesteld over de (dagelijkse) gang van zaken. Zie hieronder 
een versimpeld overzicht van de realiteit. Hierin is slechts een aantal veelvoorkomende 
activiteiten opgenomen.  
 

Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen wat de drukke/moeilijke momenten op 
een dag zijn. Zinvolle verbeteringen kunnen namelijk alleen gedaan worden als ze aansluiten bij 
de behoeftes van de medewerkers. Door middel van dit onderzoek zijn we tot inzichten 
gekomen waar de verbetermogelijkheden zitten volgens de medewerkers. De output van het 
onderzoek leidt tot een betrouwbaar inzicht in waar (technologische) innovaties het meeste nut 
hebben. Hieruit zijn 10 knelpunten/kansgebieden naar voren gekomen, die zich voordoen 
gedurende een ‘typische dag’. De nadruk is hierbij gelegd op de overeenkomsten tussen de 
verschillende instellingen en is er extra focus gelegd op de ruimte die bestaat voor 
experimenten en/of innovatie.  
 
Hiermee hebben we helder gekregen waar medewerkers dagelijks mee te maken krijgen en 
tegenaan lopen in hun werk. De belangrijkste inzichten die naar voren zijn gekomen uit dit 
onderzoek zijn niet perse nieuwe inzichten. Hoewel de inzichten soms open deuren lijken is het 
goed om deze punten helder te hebben. Hierdoor bestaat er een uniform en gedeeld overzicht 
van de knelpunten/kansgebieden met daarbij de belangrijkste behoeftes vanuit de 
medewerkers.  



 

 
De uitkomsten van dit kwalitatieve onderzoek helpt ons richting te geven aan wat voor een 
stappen we moeten nemen in het kader van innovatie en op welke manier. Op deze manier 
kunnen we continu de innovaties terugvoeren naar de behoeftes van de medewerkers. De 
inzichten uit de interviews komen samen in een overzichtelijke blueprint (knelpunten in de 
ouderenzorg), met de dag van de medewerker als rode draad. Dit zal de hoeksteen vormen op 
basis waarvan huidige en toekomstige experimenten/innovaties zowel bedacht als geprioriteerd 
kunnen worden.  
 
Wat zijn de vervolgstappen? 
- Niet opnieuw uitvinden van het wiel. De onderzoeksresultaten worden om die reden 
beschikbaar gemaakt voor iedereen die daar behoefte aan heeft. 
- Door dit kwalitatieve onderzoek hebben we de grootste knelpunten/kansgebieden helder. 
Vanuit hier gaan we de mogelijkheden prioriteren. Daarna kunnen we aan de slag gaan met de 
innovatieve experimenten en implementaties. 
- Dit onderzoek is gedaan met behulp van service design methodieken. Deze methode willen 
we gaan gebruiken in kleinere contexten, bijvoorbeeld op het niveau van een afdeling of locatie. 
Met deze methode zet je de doelgroepen (cliënten en medewerkers) centraal en het onderzoek 
wordt uiteindelijk omgezet in visuele en co-creatieve tools zoals de blueprint. Op die manier 
kunnen we ook op niveau van een afdeling gaan kijken waar de belangrijkste knelpunten en 
kansen liggen om met behulp van (proces) innovaties te verbeteren.  
 
Hieronder vind je de 10 kansgebieden/knelpunten die uit de kwalitatieve interviews naar voren 
kwamen uitgewerkt. Bijgevoegd vind je de blueprint (knelpunten in de ouderenzorg). Hierin 
staan de uitkomsten van het onderzoek in een visueel overzicht aan de hand van de dag van de 
medewerker.  
   



 

 
De 10 kansgebieden 
 

● Tijdsdruk 
Over het algemeen ervaren 
medewerkers tijdsdruk in het werk. 
Met name de ‘ochtendspits’ wordt 
als een druk moment ervaren. 
Daarbij de hoeveelheid aan 
rapportage die tussendoor moet 
plaatsvinden, de overleggen en de 
terugkommomenten buiten werktijd 
voor klinische lessen leveren druk 
op. “Rapporteren, lijstjes bijhouden, 
vergaderingen, klinische lessen, 
allemaal tijd die afgaat van de 
bewoners.” 
 

● Wat is goede zorg? 
Hoe laat vinden we dat bewoners 
moeten opstaan? Hoeveel 
persoonlijke verzorging willen we 
bieden in de ochtend? Deze vragen 
worden door de medewerkers naar 
eigen inzicht, gebaseerd op 
aannames en persoonlijke 
voorkeuren ingevuld. Hoewel de 
taakverdeling redelijk soepel gaat 
onder de werknemers, bestaan er 
over de invulling hiervan verschillen 
per medewerker. Er bestaat 
behoefte om over deze invulling in 
gesprek te gaan met elkaar.  

 
● Beleving vs. efficiëntie 

Er bestaat een spanningsveld 
tussen belevingsgericht zorg 
verlenen en efficiëntie. Soms 
hebben de zorgmedewerkers het 
druk, waardoor er minder ruimte is 
voor persoonlijke aandacht. “Het 
liefst heb ik de tijd om die mevrouw 
haar wenkbrauwen nog even te 
mogen tekenen. Dat maakt toch net 
het verschil! Maar vaak redden we 
dat niet.”  

 
 
 

● Interne miscommunicatie 
Medewerkers willen allemaal de 
juiste zorg verlenen, maar wegens 
miscommunicatie lukt dit niet altijd. 
Medewerkers willen soepel 
samenwerken en zijn bijvoorbeeld 
geholpen wanneer ze gedurende de 
dag collega’s niet hoeven te 
zoeken.  “Door al die lagen… dit 
geeft soms ruis op de lijn.”  
 

● Medicatie 
Het komt voor dat er tijdens het 
doen van de medicatierondes 
incidenten gebeuren. Dit komt 
doordat de medewerkers worden 
afgeleid tijdens het doen van de 
rondes. De timing van het uitdelen is 
niet ideaal, vaak gebeurt dit op 
momenten dat er ook veel andere 
taken moeten gebeuren. “Die 
hesjes? Daar let niemand eigenlijk 
op. Ook de bezoekers niet.” 
 

● Hart voor bewoners 
Er bestaat onder de medewerkers 
een cultuur waarin liefde en 
aandacht voor alle andere 
werkzaamheden gaat. Ze willen 
niets liever dan een glimlach op het 
gezicht van de bewoners zien. Dit is 
een kans voor innovatie. Ze wensen 
bijvoorbeeld genoeg tijd en 
aandacht te hebben voor de 
bewoners, waarbij tijdbesparende 
producten/processen een rol 
spelen. “Tevreden bewoners, en dat 
ze blij zijn om je te zien: daar doe ik 
het echt voor!” 
 
 
 
 



 

 
● Innovaties 

Het is belangrijk om er rekening 
mee te houden dat medewerkers 
soms onzeker worden wanneer ze 
gewoontes moeten doorbreken. 
Daarnaast wordt innovatie vaak 
gezien als iets extra’s wat bovenop 
de zorgwerkzaamheden komt. Ze 
willen het liefst zien wat de 
toegevoegde waarde van een 
innovatie is voor de bewoners en 
horen ze dit het liefst van iemand 
die de praktijk kent. Ze willen graag 
betrokken worden bij het product of 
proces, zodat ze het kunnen 
ervaren. “Er wordt soms vergeten 
dat innovatie uiteindelijk ook aan die 
bewoners bijdraagt, het wordt 
gezien als ‘niet-bewoners’ tijd.  
 

● Eigen verantwoordelijkheid 
Net zoals in andere sectoren, zijn er 
in de zorg verschillen tussen 
werknemers. Je hebt onder andere 
de enthousiastelingen en 
medewerkers die hun prioriteit meer 
privé hebben liggen. Deze 
verschillen dienen te worden 
gerespecteerd. Daarnaast kan dit 
als kans worden gezien. Gebruik 
juist die enthousiastelingen, moedig 
proactiviteit vanuit enthousiaste 
medewerkers aan. “Ik vind het 
heerlijk dat ik de vrijheid krijg om 
binnen deze organisatie door te 
groeien.” 
 

● De rapportage 
De noodzaak van rapporteren wordt 
door de medewerkers begrepen, 
maar het kost desalniettemin erg 
veel tijd. De rapportage gebeurt 
vaak nog op een bepaald moment 
en die gewoonte doorbreken is heel 
moeilijk. “Rapporteren.... Ik snap  

 
waarom het nodig is, maar pfff wat 
is het toch proppen elke keer.”  
 

● Werkdruk 
Het werk geeft de medewerkers 
veel voldoening. De medewerkers 
doen dit werk vanuit hun hart en 
liefde voor de cliënten. Tegelijkertijd 
geven ze ook aan dat het zwaar 
werk is en voldoende tijd tussen 
diensten belangrijk is. Ze willen met 
plezier naar hun werk blijven gaan! 
“Soms moeten we terugkomen 
tussen diensten voor een cursus 
ofzo. We krijgen er wel voor betaald, 
maar die rusttijd heb ik eigenlijk wel 
nodig…”  


