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‘Je niet laten sturen door 
alles wat niet haalbaar lijkt’ 

In gesprek met Maaike, Sjoerd, Fenne, Bronja, Danielle en Nynke

In enkele panden biedt Abrona zorg 
aan cliënten middenin een “gewone” 
woonwijk. Inmiddels zijn we weer een 
fase verder. Ik ken veel mensen met het 
syndroom van Down die zich kleden 
naar de laatste mode, werken, stappen, 
vloggen en een eigen YouTube-kanaal 
hebben. Wij als zorgorganisaties dienen 
ons ook meer te profileren: werken in 
de zorg is allang geen roeping meer. 
Mensen willen werken in de zorg omdat 
ze van betekenis willen zijn, hun talent 
willen ontwikkelen en ook gewoon hun 
vaste lasten moeten betalen. Eén van 
de vragen aan de studenten was: ga in 
gesprek met medewerkers, HR, en mbo- 
en hbo-zorgstudenten en ontdek hoe 
we als Abrona aantrekkelijker kunnen 
worden als werkgever.’ 
Sjoerd: ‘Het stigma ontstaat ook door 
kennistekort. Ik wist echt niet wat ik 
kon verwachten toen ik stage ging 
lopen in de VGZ. Ik wilde me inlezen 
en YouTube-filmpjes bekijken maar ik 
kon weinig voorbeelden vinden. Het zou 
mooi zijn als er meer stageplekken in de 
VGZ zouden zijn zodat er een duidelij-
ker beeld bij de studenten ontstaat van 
de VGZ.’
Nynke: ‘Het is een onopvallende, risico-
mijdende sector. Wij moeten meer 
naar buiten kijken en ons openstellen, 
mensen naar binnen halen onder andere 
om dat stigma aan te pakken. Ik geloof 
niet in innovatie die van bovenaf is 
opgelegd maar wel in het stimuleren 

Danielle, de studenten kregen de 

taak om met vernieuwende ideeën te 

komen om Abrona aantrekkelijker te 

maken voor huidige en toekomstige 

medewerkers. Wat levert deze samen-

werking op?

Danielle: ‘Studenten verbeteren hun 
design thinking skills om tot innovatie te 
komen en maken (vaak voor het eerst) 
kennis met de verstandelijk gehandicap-
tenzorg (VGZ). Door deze samenwer-
king krijgt Abrona een verfrissende blik 
vanuit deze studenten op hun vraag. En 
omdat er bij design thinking intensief 
samengewerkt wordt met medewer-
kers en cliënten worden ideeën direct 
in de praktijk getoetst. Dit creëert een 
bottom-up cultuur waarin innovatie 
vanuit betrokkenheid en eigen initiatief 
gemakkelijker tot stand komt.’

Nynke, waarom heb jij je aangemeld 

als opdrachtgever voor deze cursus?

Nynke: ‘De VGZ is een sector die te 
kampen heeft met een behoorlijk 
stigma. Men denkt onterecht dat het 
saai routinematig werk is met veel 
lichamelijke verzorging, luiers, poep en 
kwijl. Voorheen woonden mensen met 
een verstandelijke beperking in kleine 
gemeenschappen, tegenwoordig zijn ze 
steeds meer onderdeel van de maat-
schappij. Bij Abrona Sterrenberg zijn 
enkele jaren geleden alle zorgwoningen 
gesloopt en is een woonwijk ontstaan 
met reguliere koop- en huurwoningen. 

Hoe zorg je ervoor dat net afgestudeerden uit het domein Gezondheidszorg en Welzijn in de 

rij staan om aan hun eerste baan te mogen beginnen bij Abrona, instelling voor mensen met 

een verstandelijke beperking. Dat was de uitdaging waar twaalf honoursstudenten van de 

cursus ‘Frisse Blikken op de Zorg’ (zie kader) voor stonden. Ik sprak met Maaike, Sjoerd, Fenne en 

Bronja,  studenten van de hogeschool Utrecht. Zij volgden én verzorgden deze cursus. Ook hun docent, 

Danielle Poels, en opdrachtgever en innovatiemanager van Abrona, Nynke Beentjes, namen deel aan het 

gesprek. 
Jacqueline Dijkstra*

van veranderingen en initiatieven op de 
zorglocaties zelf. Het laagdrempelige 
contact dat studenten met medewerkers 
en bewoners van Abrona hebben, helpt 
ons in beweging en tot vernieuwing 
komen met de bewustwording dat we 
een mooie sector zijn waar het prettig 
werken is. In mijn eentje kan ik nooit 
zoveel mensen bereiken.’

Jullie zijn met behulp van design 

thinking aan de slag gegaan met 

het vraagstuk. Hoe hebben jullie dat 

aangepakt?
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Wat is honoursonderwijs? 

Honoursonderwijs is er voor 
studenten die zich naast hun 
opleiding verder willen verdiepen 
of verbreden. Zo kunnen ze andere 
talenten van zichzelf ontdekken en 
ontwikkelen, gaan ze zelfgekozen 
uitdagingen aan, volgen ze hun pas-
sie en creëren ze meerwaarde voor 
zichzelf als mens in het leven en 
als professional voor hun beroeps-
praktijk. Door honoursonderwijs 
te volgen verdient de student geen 
studiepunten, maar sterren die een 
studielast kennen van ongeveer 5 
EC. Studenten kunnen zelf initiatie-
ven starten of een cursus kiezen uit 
het honoursaanbod. Het onderwijs 
vindt in de avonduren plaats.
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Sjoerd: ‘Design thinking is een ontwerp-
methode waarin je producten maar ook 
processen kunt herontwerpen. Een doel 
van design thinking is de gebruikser-
varing verbeteren. Het bestaat uit vijf 
fasen. Je start met de empathize-fase om 
de gebruiker en de context in kaart te 
brengen. Samen met de doelgroep ga je 
kijken waar de behoefte ligt. Belangrijke 
uitgangspunten hierbij zijn: doorvragen, 
geen aannames doen en niet invullen.’
Maaike: ‘Tijdens de empathize-fase 
kwamen we erachter dat de oorspronke-
lijke vraag van Abrona “Hoe krijgen we 
mensen binnen?” volgens de medewer-
kers meer zou moeten zijn “Hoe houden 
we de medewerkers binnen?”. Er was 
een grote wens onder het personeel om 
mensen vast te houden. Dan ga je op 
een andere manier naar het vraagstuk 
kijken.’ 
Fenne: ‘Je duikt niet eerst de theorie in, 
maar gaat meteen met de doelgroep in 

gesprek. Als je de behoefte kent, dan is 
ook duidelijk welke richting de innova-
tie moet krijgen.’
Danielle: ‘In traditionele stages stelt een 
stagebegeleider vaak een vraag waar je 
als student mee aan de slag gaat. Maar 
als dat niet de daadwerkelijke vraag is, 
belandt het stuk waarschijnlijk onderin 
de la. Terwijl we binnen design thinking
aan de slag gaan met een startvraag, 
waarna door gesprekken met de 
doelgroep gekeken wordt welke vraag 
daadwerkelijk centraal staat of op dat 
moment de meeste urgentie heeft.’ 
Sjoerd: ‘De tweede fase is de define-fase 
waarbij de probleemstelling wordt 
geformuleerd. In de ideate-fase ontstaat 
vervolgens de innovatie die vervolgens 
in de prototype- en test-fase ontworpen 
en getest wordt. In de ideate-fase ga 
je in sessies met behulp van creatieve 
technieken ideeën verzinnen om zo de 
gebruikservaring te verbeteren. Eerst 
gaan we divergeren daarna convergeren: 
de eerste ideeën zijn echt out-of-the-
box, we laten ons niet leiden door gren-
zen en kaders. Daarna gaan we kijken 
wat haalbaar is. Het is best lastig om je 
gevoel in te schakelen en je niet te laten 
sturen door alles wat niet haalbaar lijkt. 
Het idee is nooit af, het kan nog steeds 
aangepast worden, het is een iteratief 
proces.’

Kunnen jullie een paar voorbeelden 

noemen van tools die jullie gebrui-

ken?

Bronja: ‘Belangrijk is dat je tot de kern 
komt van de gebruikersbehoefte. We 
gebruiken vaak de zin ‘Make them cry’: 
kom erachter wat er precies gewenst 
wordt, zelfs al zijn mensen er zelf 
nog niet achter. Dat is soms duwen, 
trekken en zoeken. We leren technieken 
waardoor je vrijer leert denken, die je 
helpen verschillende dingen met elkaar 
te combineren, dingen die op het eerste 
gezicht niet zoveel met elkaar te maken 
hebben.’
Maaike: ‘We kraken vooronderstellingen 
en gebruiken de ‘pannenkoekmethode’. 
Bij deze laatste methode beginnen 
we met een vraag die we vervolgens 
omdraaien. In dit geval was de vraag: 
hoe trekken we mensen naar Abrona? 
Vervolgens draaiden we deze om: hoe 
stoten we mensen af? Hoe zorgen we 
ervoor dat Abrona een zo onaantrek-
kelijk mogelijke werkgever wordt? Dat 
levert een hele andere, verrassende kijk 
op. Binnen mum van tijd stond het hele 

bord vol met ideeën.’
Danielle: ‘We willen bereiken dat stu-
denten zich laten inspireren door andere 
werelden, om daar ideeën op te doen. 
Gisteravond zijn we bij een scheepswerf 
geweest, dat heeft niets te maken met de 
zorg. Dit is een voorbeeld van een tech-
niek genaamd ‘directe analogie’. Je kunt 
kijken naar een product, in dit geval naar 
een boot. Hoe ziet die boot eruit, wat 
zit er allemaal aan en op? Maar je kunt 
ook kijken naar een proces, hoe wordt 
bijvoorbeeld een boot gemaakt? Daarna 
gaan studenten die elementen dwingend 
combineren met het vraagstuk waar ze 
mee bezig zijn. Dat leidt vervolgens tot 
hele andere energie en ideeën.’

Er gebeurt op die manier iets in je 

hoofd als je het mij vraagt..

Danielle: ‘Dat is nu precies het doel van 
design thinking. Het gaat ons niet eens 
zozeer om die innovatie, maar vooral om 
het stimuleren van een veranderende 
denkwijze, zowel voor studenten als 
medewerkers.’
Nynke: ‘Ik vind dit belangrijk voor de 
medewerkers van Abrona. Zodra ze met 
deze studenten en manier van werken in 
aanraking komen, gebeurt dat. Ik neem 
medewerkers vanaf de start van het 
project mee door te vragen of ze ervoor 
openstaan om een club jonge studenten 
te ontvangen. Daarna kan ik naar de 
achtergrond en dan wordt het meer van 
hen.’ 
Maaike: ‘Het was spannend om de 
ideeën te presenteren, maar de mede-
werkers dachten actief mee, dat verraste 
me. Ze reageerden enthousiast, dachten 
na over hoe ze het zouden kunnen 
inzetten, er kwam een discussie op gang. 
Het is fijn te merken dat er echt iets mee 
gedaan wordt.’
Nynke: ‘Normaal gesproken ziet slechts 
een aantal innovatieve ideeën het 
levenslicht. Binnen dit project worden 
veel ideeën ook daadwerkelijk uitge-
voerd. Dat betekent dat er ook mensen 
nodig zijn om de ideeën verder uit te 
werken en uit te voeren. Daarom heb ik 
de studenten van de laatste groep een 
baan aangeboden, niet als woonbege-
leider op een woongroep maar als inno-
vator. Daar was ik nooit opgekomen, 
als deze samenwerking tussen Abrona 
en de Hogeschool Utrecht er niet was 
geweest.’
Fenne: ‘Er ontstaat een sneeuwbaleffect. 
Niet alleen de uitwerking van de ideeën 
en producten rolt door, maar het levert 

Wat is de honourscursus 

‘Frisse Blikken op de Zorg’?

Deze cursus heeft als doel dat 
studenten weten hoe ze hun inno-
verend en creatief vermogen op 
gang kunnen brengen en daarmee 
gemakkelijker tot vernieuwing 
komen in hun professionele en 
persoonlijke leven. Tijdens de 
cursus wordt gebruikgemaakt van 
design thinking, een methode om 
complexe problemen op te lossen, 
onder andere door ze steeds vanuit 
menselijke behoeften te definiëren. 
Ook worden er creatieve technie-
ken getraind om de creativiteit te 
vergroten. Bovendien wordt inspi-
ratie opgedaan door het bezoeken 
van andere werelden (buiten de 
zorg) om zo tot kruisbestuiving te 
komen. De cursus heeft een loop-
tijd van vier maanden, wordt twee 
keer per studiejaar aangeboden 
en wordt begeleid door de docent, 
Danielle Poels, en twee student-
begeleiders die de cursus zelf heb-
ben gevolgd. Vanuit hun ervaring 
dragen zij bij aan vernieuwing van 
de cursus zelf en aan het coachen 
van de deelnemers. Gestreefd 
wordt naar een mix van studen-
ten: 50 procent studenten uit de 
gezondheidszorgopleidingen en 50 
procent studenten met affiniteit 
met de zorg.  
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ook weer mogelijkheden op andere 
gebieden op. De beweging rolt door.’

Kunnen jullie een paar voorbeelden 

geven van ideeën die jullie hebben 

gepresenteerd als antwoord op de 

vraag van Abrona?

Bronja: ‘Eén van de ideeën die we 
gepresenteerd hebben was het aan-
bieden van een spreekbeurtpakket 
aan kinderen van basisscholen. Een 
pakket dat gemakkelijk te verkrijgen is 
op scholen, bij Abrona, bij de restau-
rants van Abrona. Kinderen en ouders 
kunnen op deze manier op een relatief 
gemakkelijke, laagdrempelige manier 
aan informatie komen over de VGZ. Zo 
komen de kinderen al op de basisschool 
in aanraking met de gehandicaptenzorg. 
Dit willen we uitrollen naar middelbare 
scholen en vervolgopleidingen. Dit idee 
kregen we naar aanleiding van gesprek-
ken met vooral mbo-studenten. Steeds 
weer hoorden we dat studenten niet 
goed weten hoe de gehandicaptenzorg 
er uitziet en wat ze kunnen verwachten. 
Hierdoor konden ze moeilijk aangeven 
wat ze van een aantrekkelijke werkgever 
verwachten.’ 
Maaike: ‘Uit gesprekken met de zittende 
medewerkers bleek dat zij verbinding 
missen tussen de verschillende afde-
lingen. Als idee presenteerden we het 

organiseren van een fotowedstrijd waar 
medewerkers aan mee kunnen doen. 
Door foto’s met bijbehorende verhalen 
te delen kom je met elkaar in gesprek, 
creëer je verbinding. De medewerkers 
gaven feedback op de ideeën. Dat is een 
van de kenmerken van design thinking, 
je koppelt deze altijd terug naar de doel-
groep om ze continu te verbeteren.’
Nynke: ‘De ideeën hoeven niet per se 
innovatief of disruptief te zijn: met het 
vraagstuk ‘beeldvorming’ bleek ook 
het ontbreken van kennis over de VGZ 
een “ding” te zijn. Ik werk al zo lang in 
de sector: dat was voor mij echt een 
eyeopener.’
Danielle: ‘De ambitie is ook niet dat 
studenten met een ‘af’ idee komen 
maar wel dat ze per vraag minimaal drie 
ideeën presenteren die duidelijk buiten 
het denkkader vallen van de organi-
satie. Het doel is vruchtbare zaadjes 
uitstrooien voor verdere ontwikkeling. 
Het proces staat centraal en niet, wat 
in het onderwijs veelal het geval is, het 
afleveren van een eindproduct waarbij je 
deels je eigen denken uitzet. Vrijheid van 
denken ontwikkelen en daarop durven 
varen.’

Wat is voor jullie als studenten de 

meerwaarde van het volgen van deze 

honourscursus? 

Sjoerd: ‘De kracht is dat gemotiveerde 
studenten, die willen investeren in 
hun persoonlijke ontwikkeling vanuit 
verschillende opleidingen, met elkaar 
samenwerken in vrije onderwijsvormen.’ 
Fenne: ‘Je kijkt toch met de bril van je 
eigen opleiding naar een vraagstuk of 
doelgroep. Door deze cursus wordt mijn 
blik verbreed.’ 
Bronja: ‘Het contact met mensen van 
andere opleidingen is waardevol. Het 
laat me over de grenzen van zowel de 
opleiding als het beroep heen kijken. 
Ik merkte dat ik als verpleegkundestu-
dent door mijn vooroordelen over de 
VGZ minder onbevangen was. Samen 
met mijn groepsgenoten van andere 
opleidingen konden we de opgehaalde 
ervaringen objectiveren zonder dat ik 
vanuit mijn vooroordelen ging oordelen.’ 

Tot slot:

Danielle: ‘Het principe van design thin-
king hanteren we ook bij het vormgeven 
van deze cursus. We blijven ons steeds 
afvragen waarom we dit doen en voor 
wie. Hierbij maken we graag gebruik van 
de frisse blikken van anderen.’

Over de auteur
•	 Jacqueline dijkstra is hoofdredacteur  

van OenG.
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