Leren om van elkaar te leren
Samenwerking en kennisdeling.
De combinatie daarvan is voor
directeur Zorgontwikkeling
Hanneke Kooiman de sleutel
tot het verbeteren van de
zorgkwaliteit.
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Goede verwachtingen heeft Kooiman bijvoorbeeld van zorg op afstand, contact met cliënten
maken zonder de fysieke nabijheid. Waar je de
zelfredzaamheid van de cliënten met technische middelen kunt verhogen, daar creëer je
veel mogelijkheden voor de toekomst. Als voorbeeld noemt ze het beeldbellen in de ouderenzorg. “Ouderen staan op die manier in prettig
contact met begeleiders en krijgen zo het gevoel dat er in hun eigen huis iemand in de buurt
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Hanneke Kooiman (50)
Dordrecht
getrouwd, een zoon (14)
directeur Zorgontwikkeling sinds 2002

‘Ik krijg er energie van als ik
echt iets kan bereiken voor cliënten’
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Het doel van het domein Zorgontwikkeling is een structurele bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van de zorg te leveren. De behoefte aan uitwisseling van kennis onder medewerkers
is groot. De kwaliteitseisen voor de zorg worden hoger. De druk van buiten neemt toe. Tegelijk
worden de zorgvragen van cliënten complexer. Tegen deze achtergrond is het voor medewerkers
noodzakelijk kennis voortdurend bij te houden en te vernieuwen. Kwaliteitsontwikkeling kan
niet zonder delen van kennis.
Via KennisNet, een digitaal platform, komen professionals binnen Carante Groep met elkaar in
contact. Dit digitale uitwisselingsplatform bevat artikelen over alle mogelijke zorginhoudelijke
onderwerpen. Van begeleiding en behandeling tot seksualiteit en communicatie. Door met
elkaar te discussiëren en vragen stellen komen medewerkers vanuit de verschillende
aangesloten organisaties in verbinding met elkaar.
Momenteel zijn er dertien expertisegroepen actief. Dit zijn teams samengesteld met
professionals vanuit de aangesloten organisaties, die zich inhoudelijk bezighouden met
belangrijke thema’s in de zorg zoals onder andere domotica, cliëntencommunicatie, seksualiteit
en seksueel misbruik en respectvolle bejegening. Deze professionals delen hun kennis,
verspreiden de beschikbare kennis binnen de eigen organisatie, organiseren conferenties en
ontwikkelen nieuwe projecten. Door op deze manier samen te werken willen we professionals
aansporen om in afstemming met anderen prestaties te leveren. Ook kunnen we op deze manier
de communicatie tussen professionals onderling faciliteren. Alles is gericht op de kwaliteit van
bestaan van de cliënt en de toepassing van kennis bij de aangesloten organisaties.
Door de organisatie van masterclasses, trainingen en conferenties wordt op een directe
manier het uitwisselen en delen van kennis bevorderd. In de masterclasses wordt door
hoogaangeschreven collega’s uit binnen- en buitenland kennis gedeeld over diverse
onderwerpen. Eens in de drie jaar organiseren we de SharingDay, waarbij de innovaties en
resultaten die de jaren daarvoor zijn behaald op het gebied van zorgontwikkeling worden
gedeeld. Het doel is dat deelnemers geïnspireerd naar huis gaan met (hernieuwd)
enthousiasme om zelf aan de slag te gaan.

