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DOELSTELLINGEN EN ONTWIKKELING INFRASTRUCTUUR

1.1

DOELSTELLINGEN

Het UKON richt haar activiteiten op speerpunten die voor de komende jaren zijn geformuleerd op basis van eerdere
123
plannen en interactieve sessies met stuurgroepleden en bestuurders in juni 2018. Met deze speerpunten wordt een
ontwikkelrichting benoemd, die door de jaren heen verder vorm krijgt, maar ook ruimte biedt om keuzes te maken,
speerpunten anders in te vullen, af te ronden of een nieuw speerpunt te formuleren. De speerpunten zijn gericht op a)
wetenschappelijk onderzoek of b) ondersteuning van implementatie van kennis in de praktijk. Per speerpunt worden
de verwachtte opbrengsten geformuleerd.
1. Stimuleren van praktijkgericht onderzoek (gericht op b);
2. Verhogen van wervend vermogen en wetenschappelijke output (gericht op a);
3. Vergroten samenwerking met opleidings- en onderwijsinstituten (gericht op b);
4. Borgen participatie cliënt en/of mantelzorger (gericht op b);
5. Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek binnen verpleging en verzorging (gericht op a);
6. Bevorderen van het delen van kennis en leren van elkaar tussen UKON-organisaties en SANO (gericht op b).
7. Werken aan implementatie: Resultaten van praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek moeten meer
zichtbaar en toegankelijk gemaakt worden en worden geïmplementeerd (gericht op b).
Tevens wordt de organisatiestructuur van het UKON in 2018 gewijzigd. Er wordt een dagelijks bestuur gevormd
bestaande uit twee (gemandateerde) bestuurders, de voorzitter van het UKON, de universitair hoofddocent en de
netwerkmanager die leiding geeft aan het UKON-bureau. Zowel bestuurders als stuurgroepleden adopteren een
speerpunt uit het plan van aanpak en committeren zich hieraan. Per speerpunt ontstaat er een kern van een aantal
bestuurders, stuurgroepleden, en relevante professionals uit de organisaties die een themagroep vormen. De
themagroepen worden ondersteund door medewerkers van het UKON-bureau.
Ook wordt onderzocht of en hoe het Expertisenetwerk Ernstig Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) na coma
(EENnacoma: www.eennacoma.net/) geïntegreerd kan worden in het UKON in 2019.

Speerpunt 1

Stimuleren van praktijkgericht onderzoek

Praktijkgericht onderzoek betreft onderzoek dat zich richt op vraagstukken uit de beroepspraktijk. Dit onderzoek is
veelal multidisciplinair van aard en wordt uitgevoerd in samenwerking met en/of door professionals uit de praktijk die
een vervolgopleiding doen. Bij de uitvoering van praktijkgericht onderzoek zijn studenten uit het MBO, HBO en
academisch onderwijs betrokken. De Science Practitioner is hierin een belangrijke schakel.
Doelstellingen:
 Vergroten van het inzicht in praktijkvragen die vertaald worden naar onderzoek;
 Veelbelovende praktijk-innovaties onderbouwen met praktijkgericht onderzoek;
 Verhogen kwaliteit praktijkgericht onderzoek;
Door:
 Aanstellen Science Practitioners (SP) in iedere zorgorganisatie: een master opgeleide professional uit de
zorgorganisatie of een UKON-onderzoeker (PhD) die de specifieke taak heeft zorg en wetenschap met elkaar te
verbinden. De SP heeft o.a. een signalerende rol in het ophalen van onderzoeksvragen uit de praktijk, ondersteunt
bij het verhogen van de kwaliteit van het praktijkgericht onderzoek en brengt de resultaten van onderzoek terug
naar de praktijk. In 2020 hebben alle UKON organisaties een Science Practitioner. In 2018 zijn de eerste 9 Science
Practitioners gestart.
 Praktijkvragen worden UKON breed verzameld. Dit geeft inzicht in de belangrijkste vragen uit de praktijk en draagt
bij aan het doorontwikkelen van de wetenschappelijke onderzoeksagenda van het UKON (zie 1.2).
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UKON Beleidsplan 2016-2018: Professionele zorg en waardig leven en sterven
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VWS plan: Samenwerken aan de kwaliteit van de ouderenzorg: op weg naar implementatie
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Samen op weg naar een duurzame kennisinfrastructuur van het UKON, 2017
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Het UKON bureau ondersteunt organisaties door: vergroten expertise implementatie vaardigheden,
beschikbaarheid UKON-contactpersoon voor lokale UKON-commissies, vraagbaak t.a.v. onderzoek zoals WMO,
Code Goed Gedrag of privacy, scholing en begeleiding van de Science Practitioner.

Speerpunt 2

Verhogen van wervend vermogen en wetenschappelijke output

Het onderzoeksprogramma Ouderen- en Langdurige zorg van het UKON is verdeeld in drie ziekte-georiënteerde
deelprogramma’s rondom mensen met dementie op jonge en late(re) leeftijd en neurologische aandoeningen én drie
deelprogramma’s die zich richten op welbevinden, palliatieve zorg en verpleging & verzorging. Verder is een
programma transmurale zorg in ontwikkeling (zie bijlage 1).
Doelstellingen:
 Groei van het aantal onderzoeksprojecten/promovendi van alle programma’s;
 Instelling UKON-leerstoel Welbevinden van kwetsbare ouderen en chronisch zieken in de langdurige zorg in 2019;
 Werving van subsidies binnen onderzoeksprogramma’s o.a. om veelbelovende innovaties of best-practices van
wetenschappelijke onderbouwing te voorzien.
Door:
 De aanstelling van zes programmaleiders (twee specialisten ouderengeneeskunde, twee (GZ)-psychologen
waaronder een Universitair Hoofddocent (UHD), een huisarts en een verplegingswetenschapper) die leiding geven
aan de deelprogramma’s. Voorts de aanstelling van meerdere (postdoc/senior) onderzoekers, een UHD palliatieve
zorg en een hoogleraar Welbevinden. De programmaleiders vormen samen een multidisciplinair onderzoeksteam;
 Versterken van het multidisciplinair karakter door structurele samenwerking met andere hoogleraren
(verplegingswetenschappen, paramedische wetenschappen);
 De senior-onderzoekers hebben de opdracht om hun formatie gelabeld te krijgen middels het werven van
onderzoekssubsidies (‘waarmee ze zichzelf terugverdienen’). Hierbij zal met name ingezet worden op de ZonMw
4
programma’s langdurige zorg, HGOG , Memorabel, de Hersenstichting of andere fondsen, maar ook op Europese
5
subsidies zoals JPND . Door deze groei verwachten wij een toename van het aantal promotieprojecten en dito
wetenschappelijke output.

Speerpunt 3

Vergroten samenwerking met opleidings- en onderwijsinstituten

Onderwijs en opleiding zijn een cruciaal onderdeel van de kennisinfrastructuur van het UKON om het samen leren en
verbeteren te stimuleren. Het betreft daarbij zowel samenwerking op het gebied van onderzoek als op de integratie
van kennis(producten) uit onderzoek in het onderwijs.
Doelstellingen:
 Verdieping van de samenwerking met onderwijsinstellingen uit zowel het MBO, HBO als WO;
 Ontwikkeling van Kennisproducten die toepasbaar zijn in de betreffende onderwijs curricula;
 Het positioneren van de Science Practitioners als linking-pins;
 Verdieping van de samenwerking met de afdeling Opleidingen of Academie van UKON-organisaties en afdeling
Health Academy en VOSON van het Radboudumc.
Door:
 De organisatie van een Invitational conference met MBO/HBO en afdeling opleidingen van UKON-organisaties in
najaar 2018 om gezamenlijk de mogelijkheden voor samenwerking tussen het UKON en MBO/HBO te exploreren;
 Het opstellen en realiseren van een Plan van Aanpak om de samenwerking concreet vorm te geven;
 De SP’s in de zorgorganisaties geven een impuls aan de samenwerking met MBO en HBO samen met de afdeling
6
opleiding. Daarbij zijn de reeds bestaande (Multidisciplinaire) Zorg Innovatie Centra (ZIC) en andere best-practices
op dit gebied belangrijke startpunten om deze samenwerking verder uit te bouwen.
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Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde

5

Joint Programme Neurodegenerative Disease Research
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(M)-ZIC’s is een Waardigheid & Trots- project van De Wever, één van de UKON-huizen. De (M)-ZIC’s is een samenwerking met Fontys

Hogeschool Eindhoven: https://fontys.nl/verpleegkunde/zic/
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Speerpunt 4

Borgen participatie cliënt/mantelzorger

Het UKON heeft in het beleidsplan 2016-2018 afgesproken dat de inbreng van de cliënt/mantelzorger vergroot gaat
worden door bijv. cliënten te laten deelnemen aan UKON-commissies, de oprichting van een cliëntenpanel, deelname
aan symposia en werkconferenties, en het exploreren van de rol van cliënten bij het opzetten en begeleiden van
wetenschappelijke studies. Hiermee wordt de relevantie van de UKON activiteiten voor de praktijk ondersteund.
Doelstelling:
 In 2020 is de cliënt/mantelzorger participatie gerealiseerd en geborgd in het UKON op zowel organisatie- als
netwerkniveau.
Door:
 De themagroep betrekt cliënten/mantelzorgers bij het uitdenken en realiseren van hun participatie.
 Formuleren van een visie op cliënt/mantelzorger participatie bij het UKON en zoeken naar een passende vorm;
 Formuleren van beleid/mantelzorger cliëntparticipatie;
 Opstellen en uitvoeren plan van aanpak inclusief borging.

Speerpunt 5

Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek binnen verpleging en verzorging

Het onderzoeksprogramma Verpleging en Verzorging (V&V) is één van de deelprogramma’s binnen het
onderzoeksprogramma Ouderen- en Langdurige zorg (zie 1.2 en bijlage 1). Naast lopende studies op het gebied van
V&V die hierin worden ondergebracht, moet dit nieuwe programma zich verder ontwikkelen. Gesprekken met de
praktijk leverden al een aantal thema’s op: 1) communicatie, 2) beroepsontwikkeling/ organisatie (bijv.
taakherschikking, kleinschalig wonen, zelfsturende teams) en 3) zorgtechnologie. Thema 2 sluit aan bij de
7
Arbeidsmarktagenda en bij een bijzondere leerstoel vanuit de Stichting Joannes de Deo verbonden aan Kalorama, één
van de UKON-organisaties (zie ook punt 4) .
Doelstellingen:
 Het programma V&V heeft een visie op onderzoek en samenwerking met de zorgpraktijk en daarmee een
herkenbaar profiel;
 Ontwikkelen van een onderzoeksagenda V&V, werven subsidies en starten van onderzoeksprojecten;
 Het programma V&V is via de ‘kruispunten in de matrix’ (bijlage 1) verbonden met andere deelprogramma’s.
Door:
 Aanstelling van een verplegingswetenschapper/senioronderzoeker als programmaleider V&V onderzoek in 2018;
 Aanstelling van 2 post-doc onderzoekers met een verplegingswetenschappelijke achtergrond in 2019;
 Het instellen van een expertteam V&V in 2019 met leden uit de zorgpraktijk van UKON-organisaties, fungeert
mede als klankbordgroep voor het onderzoeksprogramma V&V.
 Samenwerking vanuit het deelprogramma V&V realiseren met de Science Practitioners (zie speerpunt 1) en MBO
en HBO (zie speerpunt 3).

Speerpunt 6

Bevorderen van kennis delen en leren van elkaar tussen UKON-organisaties en SANO

In 2017 zijn de eerste UKON expertteams gestart om op zorgonderwerpen expertise bij elkaar te brengen en door te
ontwikkelen tot tools, handvatten, producten die door alle UKON-organisaties toegepast kunnen worden. Ook heeft
het UKON met haar visitatiesysteem een structuur gecreëerd, waarbij organisaties elkaar bevragen om zodoende van
elkaar en met elkaar te kunnen leren en zo zich verder te ontwikkelen tot een lerend netwerk zoals bedoeld in het
8
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.
Doelstellingen:
 Praktisch bruikbare tools, kennismodules/producten gereed voor implementatie worden door expertteams
aangereikt en verspreid.
 Nieuwe expertteams zijn opgezet op basis van een inventarisatie bij de zorgorganisaties;
 Het visitatiesysteem wordt ingezet om tot een daadwerkelijke versterking van de infrastructuur en kwaliteit van
zorg te komen waardoor er een continue cyclus van leren en verbeteren ontstaat;
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Aan het werk voor ouderen. Arbeidsmarktagenda 2023, 12 juli 2017

8

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, Zorginstituut Nederland, 13 januari 2017
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Er is sprake van een ‘UKON-identiteit’. Dit resulteert in zorgorganisaties met een kennisinfrastructuur gebaseerd
op (wetenschappelijk) onderzoek en zorginnovatie die een aantrekkingskracht heeft op professionals en
zorgmedewerkers en waardoor de kwaliteit van leven van de ouderen en chronisch zieken continu wordt
verbeterd.
 Samenwerking en delen van kennis in SANO-verband.
Door:
 Expertteams werken aan concrete doelen en leveren resultaat in de vorm van overdraagbare en aantrekkelijke
tools en kennismodules/producten. Op dit moment zijn de expertteams Delier en Geriatrische Revalidatie aan de
slag en worden in 2018/2019 de eerste resultaten van hun activiteiten zichtbaar en gedeeld.
 Formeren van nieuwe expertteams. Thema’s die in eerdere inventarisaties voor expertteams genoemd zijn, zijn
o.a. communicatie tussen cliënt-zorgmedewerker, dementie, probleemgedrag, of NAH;
 Het UKON visitatiesysteem wordt op basis van de evaluatie van de visitaties 2017-2018 doorontwikkeld;
 Het UKON gaat werken aan de ontwikkeling en realisatie van ‘de UKON-identiteit’. Het (te ontwikkelen)
wetenschappelijke en innovatieve UKON-klimaat in een zorgorganisatie is hier een belangrijk onderdeel van. Het
maken en uitvoeren van scholingen op het gebied van EBP, implementatievaardigheden en de individuele
opleidingstrajecten van de Science Practitioner zullen deze ontwikkeling stimuleren.
9
 Participatie in jaarlijkse SANO-wetenschapsdag , samenwerking in onderzoeksprojecten en verdere ontwikkeling
van SANO-website.

Speerpunt 7

Werken aan implementatie:
Resultaten van praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek moeten meer zichtbaar en
toegankelijk gemaakt worden en worden geïmplementeerd

Verbeteren van de kwaliteit van zorg vindt pas plaats als nieuwe kennis uit onderzoek wordt vertaald en toegepast in
de praktijk. In alle fases van onderzoek (voorbereiding, uitvoering, rapportage) is het belangrijk om al rekening te
houden met de implementatie van de onderzoeksresultaten.
Doelstellingen:
 Onderzoeksresultaten zijn vertaald in toegankelijke producten en implementatietools in samenspraak met en
toegesneden op de (multidisciplinaire) professionals in het verpleeghuis.
 Verspreiden van kennisproducten naar zorgorganisaties en opleiding- en onderwijsinstellingen ten behoeve van
curricula (zie speerpunt 1.3).
Door:
 In de begeleidingscommissie of klankbordgroep van een onderzoek is er al aandacht voor de implementatie door
cliënten, zorgprofessionals en/of een implementatiedeskundige op te nemen als lid.
 Zorgprofessionals uit UKON-organisaties zijn betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van deze scholing,
producten en tools.
 Het UKON organiseert jaarlijks een multidisciplinair symposium met een onderzoeksessie en workshops.
 UKON onderzoekers en het UKON-bureau zijn beschikbaar voor ondersteuning en advies bij implementatie.
 Verspreiding van kennisproducten via de UKON website, andere platfora, netwerken en congressen.

1.2

ONTWIKKELING INFRASTRUCTUUR

Momenteel beslaat het onderzoeksprogramma Ouderen- en Langdurige Zorg in totaal 23 promotie- en 6 post-doc
projecten. De capaciteit van het netwerk wordt in de komende jaren met name versterkt door de inzet van de Sciencepractitioners en de uitbreiding van de staf senior/postdoc onderzoekers.
In 2018 starten 9 Science-Practitioners in de UKON-organisaties, in 2019 komen er 3 bij en de overige 3 worden in 2020
aangesteld. Dan zijn er in 2020 in totaal 15 Science-Practitioners aan het werk voor minstens 1 dag per week. Een
aantal huizen heeft het voornemen om op eigen kosten 1 dag hieraan toe te voegen.
De uitbreiding van de onderzoeksstaf vindt plaats op alle deelprogramma’s van het onderzoeksprogramma Ouderenen Langdurige Zorg, maar de grootste uitbreiding vindt naar verwachting plaats binnen het nieuw te starten
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4de SANO-Wetenschapsdag op 8 november 2018 in Groningen
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programma V&V en het programma neurologische aandoeningen door onderzoek naar mensen met andere
neurologische aandoeningen zoals Parkinson. In 2019 wordt de benoeming van de UKON leerstoel verwacht voor het
programma Welbevinden.
Vanwege de uitbreiding van het UKON wordt het UKON bureau versterkt met een netwerkmanager en
relatiemedewerker. De relatiemedewerker richt zich op interne en externe communicatie, maar ook op de
ontwikkeling van E-learning modules. Hieronder volgt een overzicht van de verwachtte uitbreiding in de komende
periode.

2

SAMENWERKING BINNEN HET ACADEMISCH NETWERK EN MET
EXTERNE SAMENWERKINGSPARTNERS OF STAKEHOLDERS

2.1

PRIMAIRE DEELNEMERS

De samenwerking met cliënten wordt geborgd door het speerpunt beschreven onder 1.4. De samenwerking met
professionals en bestuurders wordt geborgd door de reeds bestaande infrastructuur van het UKON met stuurgroep en
bestuurdersoverleg, de lokale wetenschapscommissies, expertteams en de nieuw te vormen themagroepen op basis
van de speerpunten.

2.2

EXTERNE REGIONALE PARTIJEN

Het werkgebied van het UKON spreidt zich maar liefst uit over 4 provincies. Via de UKON-organisaties is het UKON
vertegenwoordigd in diverse regionale samenwerkingsverbanden of netwerken met o.a. onderwijsinstellingen
bijvoorbeeld op het gebied van palliatieve zorg, dementie of geriatrische revalidatie. In de regio Nijmegen zijn
daarnaast partijen als ParkinsonNet, Netwerk 100 en Radboud Alzheimer Centrum relevante partijen waar op gebied
van onderzoek en activiteiten mee wordt samengewerkt. De samenwerking met onderwijsinstellingen in de regio’s
wordt genoemd onder speerpunt 1.3.

2.3

EXTERNE LANDELIJKE PARTIJEN

Verschillende UKON-organisaties participeren in landelijke kenniscentra zoals het Kenniscentrum Dementie op Jonge
Leeftijd, Korsakov-Kennis-Centrum (KKC) of het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP). Verder wordt
in verschillende projecten samengewerkt met bijv. het Trimbos instituut, Vilans, het Centrum voor Consultatie en
Expertise. Deze samenwerking draagt allemaal bij aan de duurzame kennisontwikkeling. Verder is er sprake van een
goede samenwerking van het UKON met beroepsorganisaties Verenso, V&VN en het NIP. Resultaten uit UKON en
SANO onderzoeken en de verschillende beleidsplannen van Zorginstituut Nederland en VWS zoals het Kwaliteitskader
10
Verpleeghuiszorg, het plan ‘Thuis in het verpleeghuis” en ‘De zorg op de juiste plek’ worden gebruikt voor het
opstellen van professionele richtlijnen, kwaliteitsindicatoren.

2.4

ONDERZOEK

Er wordt met veel partijen samengewerkt, zoals de publicatielijst van de UKON senior onderzoekers laat zien. Binnen
het Radboudumc betreft dit voornamelijk de afdelingen Geriatrie, IQ Healthcare, Neurologie, Huisartsgeneeskunde
(onderdeel van afdeling Eerstelijnsgeneeskunde), de afdeling Pijn- en Palliatieve zorg en het Radboudumc Alzheimer

10
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De zorg op de juiste plek. Taskforce Zorg op de juiste plek in opdracht van VWS, april 2018
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Centrum. Nationaal wordt er binnen de SANO vooral samengewerkt met het UNO UMCG en Amsterdam UMC en ook
het UNC-ZH. Verder met de Alzheimer Centra van Limburg, Erasmus MC, Amsterdam UMC en UMC Groningen, het
kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd, het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP) van het
Trimbos-instituut en stichting Topcare. Internationaal wordt samengewerkt met Alzheimer Europe, de International
11
Psychogeriatric Association en INTERDEM .

2.5

ONDERWIJS

De doelstellingen op het gebied van samenwerking met onderwijsinstellingen zijn beschreven onder speerpunt 3.

3

KENNISOVERDRACHT EN FACILITERING IMPLEMENTATIE

Sinds 2004 organiseert het UKON jaarlijks een multidisciplinair symposium waar onderzoekers, zorgmedewerkers en
managers elkaar ontmoeten en van elkaar kunnen leren tijdens workshops en lezingen.
In 2016 zijn de protocollen en zorgprogramma’s van de UKON-zorgorganisaties geïnventariseerd, gebundeld en
geplaatst op het besloten deel van de UKON-website. Dit is een belangrijke stap om onderling méér kennis te delen en
te verspreiden. Kennis delen van en tussen de professionals vindt ook plaats binnen UKON-brede expertteams. Tot slot,
het UKON communiceert met een tweemaandelijkse digitale nieuwsbrief, de UKON-website (www.ukonnetwerk.nl) en
sociale media (Twitter).
Hoewel de primaire verantwoordelijkheid voor implementatie bij zorgorganisaties ligt, wordt binnen het UKON het
implementeren zoveel mogelijk gefaciliteerd door ervaringen en kennis te delen, ondersteund vanuit het UKONbureau. Een aantal studies van het UKON heeft al geresulteerd in praktische producten die op de website beschikbaar
12
zijn. Het gaat hier o.a. om de diagnostiek en behandeling van depressie of probleemgedrag, het stimuleren van een
zinvolle dagbesteding bij jonge mensen met een dementie of het voorschrijven van psychofarmaca. Het UKON biedt
hier handboeken en trainingen voor zorgprofessionals, een implementatiewijzer, e-learnings en apps ten einde
zorgorganisaties te ondersteunen bij de invoering van deze werkwijzen. Deze ontwikkelrichting wordt de komende
jaren voortgezet waarbij zoveel mogelijk, uit wetenschappelijk onderzoek voortkomende, producten zullen worden
ontwikkeld en klaargemaakt voor implementatie. De Masterclass Implementeren met beleid (uit 2017) zal opnieuw
aangeboden worden en er worden producten ontwikkeld die ingebouwd kunnen worden in elektronische dossiers
zoals het in ontwikkeling zijnde ‘digital support system’ voor het Doen bij Depressie programma.
SANO organiseert jaarlijks de Wetenschapsdag, waarbij onderzoekers van de zes academische netwerken
onderzoekssessies en (poster)presentaties verzorgen.

4

SPEERPUNTEN VWS

Alle in dit plan van aanpak genoemde speerpunten dragen direct of indirect bij aan het verbeteren van de kwaliteit van
13
14
zorg en zijn daarmee in de geest van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en Thuis in het Verpleeghuis . Door de
realisatie van een UKON identiteit ontwikkelen de zorgorganisaties zich tot aantrekkelijke, vooruitstrevende
werkgevers die professionals zullen aantrekken waaronder de verpleegkundigen niveau 5. Het UKON zal geen apart
beleid ontwikkelen op het gebied van de arbeidsmarkt, aangezien dit in velerlei initiatieven belegd is door de
afzonderlijke zorgorganisaties regionaal of zelfs landelijk. Hierin weten UKON-organisaties elkaar al te vinden of werken
zij in andere verbanden samen. Wel wordt er dit najaar per 1 oktober 2017 vanuit de stichting Joannes de Deo,
verbonden aan de stichting Kalorama (een van de UKON-organisaties), een bijzondere hoogleraar benoemd die wordt
ondergebracht bij de leerstoelgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen
van de Radboud Universiteit Nijmegen. De leeropdracht luidt “Organisatie en kwaliteit van werk in de ouderenzorg”.
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Internationale samenwerking: https://www.alzheimer-europe.org/ ; https://www.ipa-online.org/ ; http://interdem.org/
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https://www.ukonnetwerk.nl/zorg
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Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg – Samen leren en verbeteren. Zorginstituut Nederland, januari 2017
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Thuis in het verpleeghuis – waardigheid en trots op elke locatie. Min. van VWS, april 2018
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DUURZAME KENNISINFRASTRUCTUUR UKON
Door het instellen van deze leerstoel wordt beoogd bij te dragen aan goed georganiseerd en gezond werk, waarin
zorgprofessionals in staat worden gesteld hun competenties, autonomie en betrokkenheid optimaal in te zetten
teneinde hoge kwaliteit van zorg aan de cliënt te waarborgen. Wij verwachten daarmee dat deze leerstoel bijdraagt
15
aan het aantrekkelijk maken van het vak en dit sluit aan op de ambities van de Arbeidsmarktagenda 2023 .
De algemene opmerkingen uit de honoreringsbrief zijn verwerkt in het bovenstaande Plan van Aanpak in de
verschillende speerpunten. Ten aanzien van de rol van Vilans wordt momenteel door SANO met Vilans besproken op
welke wijze de samenwerking verder vorm krijgt. In het najaar van 2018 zijn hiervoor verschillende overlegmomenten
ingepland. Specifiek voor het UKON werd gevraagd aandacht te besteden aan de arbeidsmarktagenda 2023. Dit staat
hierboven beschreven.

15
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Aan het werk voor ouderen. Arbeidsmarktagenda 2023, 12 juli 2017
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