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Workshop Samenzorg

- Introductie (5 min)
- Presentatie onderzoek (10 min)
- Experimenteren met samenzorg (10 min)
- Zelf aan de slag met een experiment (12 min)
- Terugkoppeling en afronding (8 min)

Lieke Bongers - Manager WWZ ZGEM
Marleen Dohmen - Onderzoeker Leyden Academy on Vitality and Ageing
Hanneke van der Meide - Projectmanager Innovatie ZGEM
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Leefplezier is Samenzorg

… oprechte aandacht

… je gezien en gehoord voelen

… mogen zijn wie je bent

… voor alle bewoners iets anders

… wat er nog wél kan

… niet altijd hetzelfde

… niet altijd ‘plezier’

… verpakt in kleine dingen

… soms iets groots

… een thuisgevoel

… een goed levenseinde

… wederkerigheid

… relationeel

… ook leefplezier voor naasten

… ook werkplezier voor medewerkers
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Creëren van gezamenlijke verantwoordelijkheid: Durven doen!
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De weg naar samenzorg: een organisch iteratief verandertraject

- Starten bij het enthousiasme

- Inspireren, willen, verlangen

- Gezamenlijk experimenteren, stapsgewijs leren en ervaren

- 'Tussenhorizonnen’ definiëren: 
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‘Tussenhorizonnen’

Sociaal netwerk ondersteunt het team incidenteel

Sociaal netwerk ondersteunt het team structureel bij
zorg en welzijn

Tekort aan fte wordt ingevuld door sociaal netwerk

Sociaal netwerk voelt zich welkom en sociaal netwerk is in staat om 
verbinding met eigen naaste te maken

Sociaal netwerk ondersteunt het team structureel
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Voorbeeld experiment 1  

Te testen aannames:

• Naasten zijn bereid een actieve rol op de woongroep te pakken

• Team staat open voor ondersteuning vanuit naasten
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Voorbeeld experiment 1: whatsapp experiment (afgerond)

Brainstormavond 1 
met naasten

‘Draagvlak creëren’

Teamoverleg

‘Draagvlak 
creëren’

Brainstormavond 2 
met naasten

‘Concretiseren ’

Teamoverleg

‘Motiveren’

Durven 
doen!

Naasten en team

‘evalueren’

Inzichten: 
Naasten zijn bereid maar willen een concrete 
ondersteuningsvraag. En flexibiliteit?
Team zegt open te staan voor samenzorg maar vindt 
het lastig om het gesprek hierover aan te gaan en om 
te bedenken waar sociaal netwerk in kan bijdragen.
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Voorbeeld experiment 2: Samenzorgcoach en digitale planningstool (lopend)

Een samenzorgcoach

• Is het aanspreekpunt voor het sociale 
netwerk als het gaat om samenzorg

• Draag bij aan het ‘thuisgevoel’ van 
het sociale netwerk op de afdeling

• Is pro-actief, voorstellen bij 
verhuizing, kennismakingsgesprek na 
een paar weken

• Aanjager onder de collega’s om meer 
samen te werken met het sociale 
netwerk en hen daarin te 
ondersteunen

Aanname: 
• Samenzorg is gebaat is bij vast aanspreekpunt voor sociaal netwerk en 

aanjager binnen het team. 
• Digitale planningstool brengt vraag en aanbod samen en doet beroep op 

verantwoordelijkheid sociale netwerk (vrijwillig maar niet vrijblijvend)
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Voorbeeld experiment 3: training samenzorgvaardigheden (start binnenkort)

Aanname: 
• Scholing biedt medewerkers handvaten om het gesprek aan te gaan 

over samenzorg en over hoe ze kunnen samenwerken met het sociaal 
netwerk. 

• Als medewerkers zich in staat voelen om met samenzorg aan de slag te 
gaan zullen ze dat ook doen.
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Aan de slag! In groepjes een samenzorg experiment bedenken

1. Welke vraag of zorg heb jij rondom samenzorg?

2. Kun je dit herformuleren naar een aanname?

3. Bedenk hoe je deze aanname kunt gaan testen door middel van een
(kleinschalig en simpel!) experiment:

- Wat ga je testen? 
- Hoe ga je dat doen?
- Met wie? 
- Wanneer? (periode)
- Wat is je streefdoel? (kan ook een inzicht zijn)
- Hoe ga je evalueren?

4. Wijs iemand uit je groepje aan die dit experiment toelicht in een pitch van 
maximaal 2 minuten
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Bedankt voor jullie aandacht!

Lieke.Sips@zgem.nl
dohmen@leydenacademy.nl
Hanneke.van.der.Meide@zgem.nl

mailto:Lieke.Sips@zgem.nl
mailto:dohmen@leydenacademy.nl
mailto:Hanneke.van.der.Meide@zgem.nl

