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Inspelen op de
veranderende
behoeften in
de zorg
De zorg verandert. Zo vindt zorg steeds
minder vaak in een ziekenhuis of zorginstelling
plaats, maar meer en meer bij de cliënt thuis.
Om goed in te spelen op dergelijke actuele
ontwikkelingen sloegen we de handen
ineen met diverse onderwijsinstellingen,
zorginstellingen en techniekbedrijven.
Het project ‘Zorg in de wijk in de 21e eeuw’
was hiermee een feit.
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Robotica in de zorg
tijdens de opening van
Fieldlab Vreugdehof
in Amsterdam.
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De samenleving verandert snel. Zo ook
de sector zorg & welzijn. “We hebben
daarom gezamenlijk een nieuw
onderwijsconcept ontwikkeld”, vertelt
Flip Derks, programmamanager Zorg &
Welzijn bij het ROC van Amsterdam ROC van Flevoland. “Dit sluit beter aan
bij de ontwikkelingen van deze tijd, zoals
de veranderende rol van zorgprofes
sionals. Doordat zorg vaak niet meer
in een ziekenhuis of zorginstelling
plaatsvindt, is het contact met cliënten
veranderd. Ook omdat cliënten de regie
over hun zorg vaak in eigen hand willen
houden. Daarnaast wordt er steeds
meer een beroep gedaan op mantel
zorgers en vrijwilligers. Duurzame en
innovatieve medische technologieën
ontwikkelen zich bovendien snel en zijn
niet meer weg te denken uit de zorg.”
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Het belang van dit project wordt onder
streept door oud-minister Bussemaker
die vanuit het Regionaal Investerings
fonds mbo € 12,8 miljoen vrijmaakte voor
het project. Het bedrijfsleven en de
regionale overheden vulden dit bedrag
aan tot ruim € 40 miljoen. De subsidie
van het regionaal investeringsfonds
geldt voor vier jaar. Die tijd heeft de
projectgroep benut om drie Fieldlabs
te realiseren.
Fieldlabs
Hieronder wordt een continue leerom
geving verstaan waar verschillende
partijen samenkomen om van en met
elkaar te leren. Studenten/stagiaires,
werkbegeleiders, docenten, praktijk
opleiders, onderzoekers, medewerkers
van bedrijven en gemeenten werken
daarbij samen en gaan daarbij ook op

Binnen de Fieldlabs
is een goede samenwerking binnen het
wijkteam belangrijk.
Tijdens de opening van
Fieldlab Vreugdehof
in Amsterdam konden
studenten, docenten
en zorgverleners
hun samenwerking
in de praktijk brengen
in een escaperoom.

elkaars stoel zitten. De Fieldlabs krijgen
gestalte in een gebouw van een zorg
aanbieder. Daar kunnen cliënten, maar
ook mantelzorgers en buurtbewoners,
terecht met hun vragen over gezondheid
en preventie. Mbo-studenten lopen er
stage of werken mee. “Zo krijgen zij een
realistischer beeld van het werk in de
wijk en kunnen ze zelf ervaren hoe
afwisselend en uitdagend dat is”, aldus
Flip. Het onderwijs wordt daarbij samen
met de andere betrokken onderwijs
instellingen en de zorgaanbieders
verzorgd. Dit kan binnen de muren van
de school zijn, maar zal steeds vaker
vanuit een Fieldlab worden gegeven.

nodig heeft”, aldus Flip. “Zo onder
zoeken onze studenten samen met het
werkveld en de wijkbewoners wat ze
kunnen doen aan eenzaamheid. Het kan
best zijn dat er over een half jaar weer
andere onderwerpen actueel zijn,
bijvoorbeeld door de komst van nieuwe
technieken of wijzigingen in de zorg
verzekering. Ons project is daarom
nooit af, maar altijd in beweging. Het is
daarom belangrijk om onze Fieldlabs
levendig te houden om aan te kunnen
blijven sluiten bij de wensen van de
bewoners in de wijk.”

Vraaggestuurd lesgeven
Docenten geven daarbij steeds meer
vraaggestuurd les. “We kijken meer naar
wie woont er in de wijk en wat diegene
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‘Binnen onze Fieldlabs
gaan we op zoek naar
vernieuwing buiten
de gebaande kaders’

Ingrid Sluijs,
manager Arbeidsmarkt
& Onderwijs bij
werkgeversorganisatie Sigra:
“Vanaf het begin af aan zijn wij vanuit
Sigra bij deze samenwerking betrokken.
Als werkgeversorganisatie hebben wij
gekeken welke van onze leden interesse
had om hierbij aan te sluiten. Cordaan
en Amstelring sloten zich als eerste aan.
Wij zien het als onze taak om aan onze
leden zichtbaar te maken wat er binnen
dit project gebeurt. Inmiddels hebben
we drie Fieldlabs opgezet. We gaan
nu eerst kijken hoe we deze Fieldlabs
verder kunnen optimaliseren voordat
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we nieuwe Fieldlabs gaan openen.
Wij zien de Fieldlabs als een plek waar
nieuwe medewerkers willen werken
en waar ze worden geschoold. Binnen
onze Fieldlabs gaan we op zoek naar
vernieuwing buiten de gebaande
kaders. We kijken breder dan alleen naar
het ziektebeeld van een cliënt, maar ook
naar de sociale problematiek daarachter.
Het gaat hier echt om co-creatie buiten
de bestaande instituten om. Voorheen
was het meer ‘wij vragen, u draait’.
De Fieldslabs zorgen ervoor dat zowel
medewerkers, studenten als cliënten
veel meer met elkaar werken in plaats
van naast elkaar. Ook kunnen we snel op
veranderingen inspelen. Dit is belangrijk

Hoe is het om tachtig
jaar oud te zijn? Tijdens
de opening van het
Fieldlab Vreugdehof
konden bezoekers dit
ervaren door middel
van een speciaal pak.

want de zorg verandert snel en is ook
complexer geworden, onder andere
omdat de zorg zich verplaatst van het
ziekenhuis of de zorginstelling naar
de wijk. Mijn ideaalbeeld is dat we
uiteindelijk toegaan naar meer dan
alleen ouderenzorg. Dat we in de
Fieldlabs, in de wijk, professionals
opleiden die in alle sectoren kunnen
opereren.”
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‘Het gaat hier echt
om co-creatie buiten
de bestaande
instituten om’
Bekijk hier ook
het filmpje over
Fieldlabs:
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De zorg verplaatst zich steeds meer
naar de wijk. Mensen blijven langer
thuis wonen. De overheid hoopt dat
op deze manier de kosten van de zorg
beheersbaar blijven. Met de komst
van de Fieldlabs wordt aangesloten op
deze zorgtransitie in de wijk. Daarbij
wordt de zorg niet langer alleen maar
door de zorgprofessional bepaald,
maar veel meer in samenspraak met
de cliënt. ‘Zorgen voor’ wordt daarmee
‘Zorgen dat’. Het is van belang dat
binnen de Fieldlabs toekomstgericht
wordt opgeleid in een continue leer
omgeving voor alle doelgroepen.
Het gaat echt om levenslang blijven
ontwikkelen, want de zorg verandert
snel. Het is van belang dat zowel
docenten, studenten als medewerkers
in een continue lerende modus staan.
Het onderwijs denkt mee over de
vraag welke veranderingen in de zorg
belangrijk zijn. Blijven vernieuwen en
blijven samenwerken is van belang om
als onderwijs goed te blijven aansluiten
bij de praktijk.
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