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Aanleiding / Doelstelling 

Er was eens …… het Wijngaardberaad. Een beraad waarin personen gedachten wisselen om inspiratie op 

te doen voor de bijdrage die zij leveren vanuit een functie met eindverantwoordelijkheid in de zorg. Een 

functie waarbij enerzijds inhoudelijke kennis en ervaring nodig is, maar waarbij ook de christelijke 

identiteit een belangrijk rol speelt. Een mooie combinatie! 

Deelnemers aan dit beraad hebben besloten om in 2013 weer samen op reis te gaan. Besloten is om 

ook nieuwe personen uit te nodigen mee op reis te gaan. En zo ontstond een reisgezelschap van 11 

personen die in de eerste week van oktober 2013 op reis zijn gegaan. De groep bestaat uit: Jan Dijks 

(Sonneburgh), Jan den Ouden (Amaris), Gertjan Veening (Sprank), Abwin Luteijn (Prolife), Johan van 

der Ham (Lelie Zorggroep),  Henriette Bertels (Cardia), André Kok (Zorggroep Manna), Pieter Bos 

(Accolade Zorggroep), Bram Prins (Addullem), Dick van Hoek (ProfilaZorg)  en Jan Luursema 

(MaPaLaNa). 

 

We zijn met z’n elven (raad van 11, alleen nu met één vrouw)  naar 

Denemarken en Noorwegen gegaan. Het werd een korte, intensieve trip 

en we hebben er van genoten. De doelstelling was  inspiratie en 

verdieping te zoeken en deze met elkaar te bespreken. Om zo samen 

doelgericht op reis te zijn en thema’s mee te nemen waar we 

daadwerkelijk mee aan de slag gaan. We bezochten de omgeving van 

Aarhus (Denemarken) en zijn in Oslo (Noorwegen) geweest. We 

bezochten instellingen, spraken met de overheid, politiek en adviseurs en 

we hebben ook nog een klein beetje de plaatsen verkend waar we onderdak hadden.  

We hadden de verwachting dat op het gebied van deconcentratie, extramuralisering, zelfredzaamheid 

en zeggenschap inspiratie te vinden. In de Scandinavische omgeving hoopten we inspirerende 

concepten te zien om vervolgens  met het management in gesprek te gaan. Om samen leerervaringen 

in positieve en negatieve zin op te doen. Om deze vervolgens toe te kunnen passen in onze 

werksituaties in Nederland. In onderstaand reisverslag staan onze ervaringen.  

 

Dinsdag 1 oktober, ‘The Day before’ 

Op woensdagochtend vertrekt ons vliegtuig heel vroeg! Dus is er de optie 

om al in de avond-before naar het verzamelpunt te komen. De helft van de 

groep maakt gebruik van deze (futuristische) optie. We gaan een korte 

overnachting maken in Hotel CitizM op de luchthaven Schiphol. Een hotel 

op 5 minuten loopafstand van de vertrekhal. Een hotel met een heldere en 

moderne aanpak. Een hotelkamer heeft hier een bed, douche en toilet. 

Veel meer is het niet. Dus een kamerbreedte van ruim 2,4 m1 is ruim 

voldoende en een ‘glazen-tube’ herbergt de douche en een andere het 

toilet. Niets meer en niets minder. Een domotica systeem maakt het 

mogelijk om heel veel met de afstandsbediening te veranderen. Dus licht, gordijnen, TV, wekker, 

temperatuur, comfort, et. Alles op één schakelpaneeltje. Het is 

even zoeken, maar dan heb je ook wat. Allerlei verlichtingstype 

van romantisch tot koel, allerlei muziek en uiteraard 

combinaties daarvan geven een perfecte beleving. En dat alles 

op krap 9 m2! 

Rond 21.30 uur nog even een drankje met mijn reisgenoten in 

de lobby (ook zeer modern en mooi ingericht) en rond 22.30 

uur het bed in. Even prutsen om de wekker op het juiste 

tijdstip te krijgen en dan de luiken dicht.  
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Woensdag 2 oktober, Op tijd opstaan 

Om 4.15 uur geven enkele systemen aan dat het tijd is om in actie te komen. 

De verlichting wordt langzamerhand opgevoerd, ook een muziekje maakt 

duidelijk dat de tijd om op te staan er aan komt. En een vriendelijke dame 

begint af te tellen. Voordat het getal 40,39,38, …….,3,2,1 wordt bereikt sta ik 

onder de douche. Een stevig emmertje water maakt mij helemaal wakker en 

schoon. Klokslag 4.43 uur verlaat ik mijn kamer. Met koffer en handbagage. In 

dit hotel is het zelfbediening, dus om 4.45 uur ben ik doormiddel van een 

geheel eigen digitale actie uitgecheckt en ontvang ik een mailtje dat alles in 

orde is. Samen met de andere reisgenoten lopen we naar het afgesproken 

meetingpoint. Vertrek hal 1, balie 2. Een plek helemaal aan de andere kant van 

Schiphol dan waar ons hotel aan grenst. Een ochtendwandeling van 15 minuten. Klokslag 5.00 uur zijn 

we er, zoals afgesproken. En zoals verwacht missen we nog één 

persoon, we noemen geen namen …..…. Na een korte 

kennismakingsronde tussen verschillende nieuwe deelnemers checken 

we in en passeren we de security. Geen wapens, vloeistoffen of 

andere gevaarlijke substanties. Dan is er tijd voor het ontbijt. Wat 

broodjes, koffie om echt wakker te worden. Vliegen is vooral wachten. 

Om 6.55 uur gaan we de lucht in, dit keer met een Boeing 717. Één 

van de kleinere Boeings die op dit moment op de aarde rondvliegt. In 

Kopenhagen stappen we over op een binnenlandse vlucht naar Arhus. 

We moeten  instappen bij een gate die helemaal aan de andere kant van de luchthaven is, een 

wandeling van 19 minuten. Ruim op tijd komen we aan en in de 

loop van de ochtend vliegen we verder in een propellervliegtuigje 

en aan het einde van de ochtend zitten we op Jutland 

(Denemarken). Ons busje staat klaar en we gaan naar Ovartaci 

Museum in Risskov. In het museum cafe, dat mede gerund wordt 

door  psychiatrische patiënten. Na afloop van de lunch bezoeken 

we het Museum. We krijgen een toelichting op de historie van 

meer dan 170 jaar psychiatrie op deze plaats. Het zijn oude 

gebouwen en nog steeds in gebruik. Op dit moment wordt 

nieuwbouw gerealiseerd, mag het na zoveel jaar. En wat de 

herbestemming wordt …, wie het wil kopen kan een bod doen. 

 

Om 13.30 uur staat ons eerste bezoek gepland. We gaan op bezoek bij Karin Short bij Fortegården in 

Risskov. Fortegården heeft 192 appartementen in verschillende 

groottes voor de 62+ generatie. Daarnaast is er een verpleeghuis 

met totaal 50 plaatsen. Van Karin krijgen we een introductie in het 

Deense systeem. We leren het onderscheid tussen Kommune 

(gemeente) en regio, we krijgen inzicht in de private en 

overheidshuizen. Fortegården is één van de private partijen en 

wordt wel door de Kommune gefinancierd. Overigens is scheiden 

van Wonen en Zorg de standaard en liggen de huurprijzen vrij 

hoog. Voor degene die dit niet 

kunnen betalen is er de 

mogelijkheid tot huursubsidie van de gemeente. Een rondleiding 

geeft ons meer beeld van het huis. Het blijkt een wat ‘ouder’ huis 

van circa 50 jaar oud en een recente renovatie heeft het op een 

redelijk onderhoudsniveau gebracht. De kamers van het 

‘nursinghome’ zijn ruim 45 m2 groot en voor een groep van ruim 

10 personen is er een gezamenlijke huiskamer/keuken. Zie verder 

http://www.fortegaarden.dk/ 

http://www.fortegaarden.dk/
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Ons volgende bezoek is aan OK-Centret in Egaa. We worden 

ontvangen door  Lillian Kjaerholm en Birgitte Simonsen. OK-Center 

Egå is een nieuw gebouwd zorgcentrum (2012) in Egå, iets ten 

noorden van Aarhus.  Het OK-Fonds (NGO) heeft het gebouwd en het 

omvat  72 huizen en gerelateerde servicegebieden. Het gebouw van 

ongeveer 6.800 m2 omvat een café, wellness, fysiotherapie en 

productie keuken. We krijgen een leuke rondleiding en toelichting op 

het gebouw. Het project ligt aan de 

rand van het dorp en is in laagbouw 

gerealiseerd. Iedere kamer heeft een ‘eigen’ uitgang en er wordt veel 

gebruik gemaakt van natuurlijk licht. Het geheel is ruim en vriendelijk 

opgezet. De clienten hebben veelal een zwaardere zorgvraag (beperkt 

eigen regie mogelijk) en zijn qua aandoening verspreid gehuisvest. De 

opzet kent geen segmentatie naar zorgvraag en/of aandoening. We 

komen onder de indruk van de eenvoud van de organisatie en de passie 

van de leiders die het opgezet hebben. Zie verder http://www.ok-

egaa.dk/ 

 

Rond 17.00 uur vertrekken we naar het Hotel. We maken nog een kleine 

tour met de bus door de stad. Bij de haven wordt gewerkt aan 

grootschalige vernieuwing en het lijkt of de bouw gedeeltelijk stil ligt. 

Later horen we dat de aannemer failliet 

is gegaan, dus nu begrijpen we ook 

waarom dit zo lijkt. We hebben ons bed 

geboekt in Hotel Royal, een meer dan 

170 jaar oud hotel in het centrum van 

Aarhus. Een prachtig hotel met ruime kamers met enige historisch 

uitstraling en ruim comfort. http://uk.hotelroyal.dk/ Er wacht ons daar 

een meer-gangen diner met ondertussen hele boeiende gesprekken. 

Natuurlijk over wat we gezien hebben maar ook wat ons bezig houdt. 

De hele wereld komt langs en we hebben een uitgebreid gesprek over Israël. Zou dit een volgend 

reisdoel zijn? 

 

  

http://www.ok-egaa.dk/
http://www.ok-egaa.dk/
http://uk.hotelroyal.dk/


Studiereis Denemarken – Noorwegen  oktober 2013 

Najaar 2013  5 

Donderdag 3 oktober, vrijwilligers  

Om 8.00 uur staat het busje voor de deur. We worden geacht tijdig 

te vertrekken omdat we een uurtje later worden verwacht bij het 

Rosengårdcentret in Silkeborg. We hebben daar een afspraak met  

Elizabeth Gudberg, locatieleider en Inge Bank, head of the 

eldercare and healthcare department in Silkeborg Municipality. We 

krijgen eerst een uitleg van het de rol van de gemeente en het 

systeem. We leren de verschillende verantwoordelijkheden kennen 

en begrijpen dat de gemeente de eerste ligdagen in een ziekenhuis 

moet betalen. Daarmee is er een prikkel om te voorkomen dat 

mensen (onnodig) naar het ziekenhuis moeten. We maken kennis 

met de kracht van de verbinding tussen beleid/uitvoering op lokaal 

niveau en worden ons bewust van het socialistische systeem in 

Denemarken. Zo is de kostprijs van koffie overal even hoog. Ook 

zien we lokaal ondernemerschap en krijgen we inzicht in de sub-

economieën van het vrijwilligers centrum. Elizabeth is een 

inspirerende persoonlijkheid die gedreven leidinggeeft aan het 
Rosengårdcentret. We sluiten af met een lunch: spare-ribs, salada 

en een aardappel met saus. Voldaan vertrekken we naar ons 

volgende bezoek.  

 

In Arhus hebben we een ontmoeting met de Kommune: Claus 

Rasmussen en diverse collegae. Uit alles blijkt dat ze het leuk vinden 

om internationaal bezoek te ontvangen. Verschillende personen zijn 

betrokken bij de ontvangst en we krijgen uitgebreid uitleg over het 

systeem en de actuele thema’s die 

er zijn. Er blijkt veel aandacht 

voor een ‘paradigma-shift’ en we 

leren van een verhaal over chaos-

regel-control. We raken 

geïnspireerd om eenvoudig te werken en ondertussen zien we dat 

communicatie onderling bij de gemeente niet werkt. Een rondtoer 

door het gebouw laat ons zien hoe zorgbehoevende ouderen in Arhus 

wonen. Het is vooral wonen! En de zorg die nodig is wordt gebracht, 

waarbij er heel erg weinig ‘infrastructuur’ ruimten zijn.  

 

De middag sluiten we af met een stadswandeling onder leiding van een ervaren 

gids Joan Lynch. Deze engelse lerares vertelt ons over de historie van Arhus, 

achtergronden over de stadsopzet en een korte introductie over de nieuwe 

gebouwen. We komen onder de indruk van het nieuwe museum en zien enkele 

dead-statues. We bekijken de oude kerk aan de buiten en binnenkant en 

constateren dat de consistorie hier toch wel wat anders is als thuis.  

 

Bij ‘A Hereford Beefstouw’ stond ons een 

geweldig diner te wachten. Een voor ons 

verrassend concept met zoals de naam 

van het restaurant al aangaf: ‘biefstuk’. Volop keuze! Welke stuk? 

Welke boter? Welke bijgerechten? En vervolgens smullen! Het 

werd een gezellige en heerlijke avond. Met na afloop nog even 

een drankje op de hoek. Moe en voldaan stort ik me rond 23.00 

uur in bed. De slaap blijkt makkelijk te vinden. 
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Vrijdag 4 oktober, Noorwegen 

We gaan vroeg op pad. Ruim voor 6 uur loopt de wekker af. 

Om 6.15 uur wordt het ontbijt klaargezet en rond 6.45 uur 

gaan we op pad. Met ons inmiddels overbekende busje 

vertrekken we naar Arhus Airport. Een geweldig vliegveld 

waar vandaag zeker zeven vliegtuigen aankomen en 

vertrekken. Van enige drukte is dus nauwelijks sprake en een 

zoektocht naar de juiste gate is niet nodig. Als wij er zijn is er 

slechts één balie, één gate en één vliegtuig! Je kunt de 

verkeerde dus niet nemen. Met een overstap in Kopenhagen 

komen we om 11.30 uur op Oslo-Gardermoen aan. De koffers 

zijn er zo en een busje staat klaar.  

Om 12.10 uur staan we al bij ons eerste locatie op de stoep. Het nieuwste 

verpleeghuis in Noorwegen, inmiddels 5 jaar geleden opgeleverd. Zouden alle 

bouwadviseurs de afgelopen 5 jaar niets te doen hebben gehad? Of zou alle tijd 

aan overleg zijn opgegaan? Feit is dat we een uitleg en rondleiding krijgen op 

Stovnerskogen Verpleeghuis door Holger Olsen 

(locatiemanager). Het is een verpleeghuis met 

148 plaatsen voor verschillende doelgroepen. De 

cliënten wonen grotendeels gemixt en iedereen 

heeft een zelfstandige kamer met eigen sanitair. 

Voor groepen van circa 10-15 bewoners is er 

een huiskamer. We leren dat ook in Noorwegen 

alles door de overheid wordt geregeld.  

Na de eerste praktische ontmoeting gaan we verder naar het parlement. Daar 

hebben we een ontmoeting georganiseerd door Andreas Haug Løland, 

International Secretary van the Norwegian Christian Democratic Party (KrF, 

Kristelig Folkeparti). We ontmoeten Hans Olav Syversen, parlementslid, en 

Ingvild Belck-Olsen, politiek adviseur van de vaste parlementaire commissie 

voor gezondheid en ouderenzorg. We maken kennis met het noorse health-

care systeem. Het blijkt nog erg socialistisch te zijn en er zijn nauwelijks 

NGO’s betrokken bij de uitvoering van het systeem. Er blijkt de wens te zijn 

om dit de komende jaren te veranderen en de KrF wil graag dat op termijn 

25% van de zorg door not-for-profit ondernemingen wordt aangeboden. Als 

je van 0% komt is dit een hele stap. Wij zitten op 99% en zitten dus in een 

heel ander systeem. Het blijkt erg leuk om daarover van gedachten te 

wisselen. Ook de noorse economie is volstrekt anders. Door de olie inkomsten 

heeft Noorwegen feitelijk geen buitenlandse schuld. Waar is dat verder nog in Europa? Toch baart de 

vergrijzing in Noorwegen ook zorgen. Met name de personeelsmarkt blijkt een grote uitdaging. In 

Stavnerskogen hadden we al ontdekt dat er een heel hoog ziekteverzuim (10%) was. Dit blijkt veel 

voor te komen.   

 

Na het bezoek aan het parlement gaan we naar Voksenaansen. Een hotel dat de Noren aan de Zweden 

hebben geschonken. Een hele idyllische plek boven op een berg met een uitzicht over de Oslofjord. 

Torge Øverli geeft ons in inleiding in Scandinavian-leadership, we leren 

inside-outside en outside-inside. We hebben een skype gesprek met iemand 

in San Francisco die ervaringen deelt. Wat is cliënttevredenheid? Hoe kun je 

hier wetenschappelijk mee omgaan? 

Het eten staat hier ook op grote hoogte klaar en om 21.30 uur brengt een 

busje ons naar Hotel Thon Europa, daar wacht een bed op ons. Maar vooraf 

nog even een drankje. Moe van alle indrukken verplaatst ieder zich op zijn 

eigen tijdstip naar bed.    
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Zaterdag 5 oktober, Wandelen in Oslo en dan naar huis 

Nu we toch in Oslo zijn willen we meer weten over de stad. De 

stadgids … brengt ons langs verschillende hoogtepunten. We zien 

het koninklijk paleis, de opera en het winkelgebied. Maar ook de 

nieuwe wijken tegen en in de haven. En niet te vergeten het Nobel-

huis en het stadhuis. Helaas regent het wel wat. Aan het einde van 

de ochtend nemen we de ‘lokale 

fyra’ naar het vliegveld. Met een 

snelheid van ruim 200 km/uur 

zoeven we de stad uit en staan we in ruim 20 minuten op de airport. 

Na de gebruikelijke verplichte nummers mogen we de lucht in. Een 

overstap op Kopenhagen is nodig om ons naar Schiphol te brengen. 

Om klokslag 17.33 uur land ons vliegtuig, onder zeeniveau op 

vertrouwde bodem. Hier kennen we de weg. Oftewel het duurt even 

voor de koffers er zijn, de trein heeft wat vertraging maar verder ….. 

Het is goed om weer thuis te komen.  

 

Leerervaringen 

Op de laatste avond hebben we onze leerervaringen besproken. We hebben het resultaat van onze reis 

‘contant’ gemaakt. Hierbij zijn de volgende ervaringen benoemd: 

- We hebben geen echte (inhoudelijke) verrassingen gezien. We hebben eenvoud gezien en daar meer 

waardering voor gekregen. Hieruit is een sterker verlangen ontstaan voor waar het werkelijk om 

gaat! En wat ons raakt! 

- Het was meer medisch dan verwacht en op onderdelen minder huiselijk dan verwacht. 

- Uit de vergelijking leren we dat we het in Nederland nog niet zo slecht doen. 

- Met de inzet van vrijwilligers zijn veel mogelijkheden. Rosengardcentre was een heel mooi voorbeeld 

om te zien wat mogelijk is met weinig budget en veel vrijwilligers. 

- De focus op de cliënt gaf ons inspiratie. 

- Een simpele en nuchtere aanpak geeft resultaat. De nuchtere aanpak sprak ons aa. 

- WIJ zijn veel te veel aanbodgedreven. 

- Samen zijn we met zijn allen en het gaat daarbij vooral over mensen! 

- Het maakt niet uit waar het geld vandaan komt, als je maar de goede dingen doet. 

- Het was heel waardevol om in ‘dit reisgezelschap’ elkaar te treffen en samen ontmoetingen te 

hebben, ervaringen te delen en gespreken te voeren. Zeker ook de gespreken aan de dinertafel 

waren zeer waardevol. 

- Het vrijwilligerscentrum Rosengardcentre sprak velen zeer aan! Met beperkte middelen en passie 

van de leider is veel mogelijk. 

- We hebben vooral een ‘down to earth’ benadering gezien en dat spreekt aan. 

- De gemeente kan een waardevolle rol spelen door de burger aan te spreken op burgerschap. 

- We hebben eigenaarschap gezien, dit levert een bijdrage aan positieve ontwikkelingen. 

- Met ‘ondernemerschap’ gewoon lokaal een toko runnen. 

- Wat we zagen was zeker herkenbaar en ook de aandachtspunten zijn in onze situatie gelijksoortig. 

- In de intramurale setting hebben we in tegenstelling tot elders weinig vrijwilligers gezien. 

- De regelgeving lijkt op wat grotere afstand. 

- We hebben meer overeenkomsten gezien dan verwacht. 

- Ondernemerschap met vrijwilligers door ….  Ja, … wat is de vraag…..  

- Het model chaos – order – control. Met de ervaring dat we in control vervallen waarbij we juist naar 

chaos terug moeten.  

- De kracht van bevlogen leiders én de kracht van verbonden vrijwilligers. 

 

Tot slot 

Alle deelnemers gaven aan de reis als waardevol beleef te hebben. Zowel het interne gesprek als de 

ontmoeting gaven inspiratie en verbinding. Hiermee heeft de reis het beoogde resultaat opgeleverd.   
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Reisgenoten 

    

 

Pieter Bos  
 
Accolade Zorggroep 
 
www.accoladezorggroep.nl 
 
 

 

Abwin Luteijn  
 
Prolife, Amersfoort 
 
http://www.prolife.nl/ 
 
 

    

 

Henriette Bertels 
 
Cardia, Den Haag 
 
www.cardia.nl 
 
 

 

Jan den Ouden  
 
Amaris Zorggroep, Laren 
 
http://www.amaris.nl/ 
 
 

    

 

Jan Dijks  
 
Sonneburgh, Rotterdam 
 
http://www.sonneburgh.nl/ 
 
 

 

Bram Prins  
 
Adullam 
 
http://www.adullamzorg.nl/ 
 
 

    

 
 

Johan van der Ham  
 
Lelie Zorggroep 
 

http://www.leliezorggroep.nl/ 
 
 

 

Gertjan Veening  
 
Sprank, Zwolle 
 

http://www.stichtingsprank.nl/ 
 
 

    

 

Dirk van Hoek  
 

Profila Zorg 
 
http://www.profilazorg.nl/ 
 
 

 

Jan Luursema  
 

MaPaLaNa 
 
http://www.mapalana.nl/ 
 
 

    

 

Andre Kok  
 
Zorggroep Manna 
 
http://www.zorggroep-manna.nl/ 
 

Tour guide: 
 

Mobiel + 31 653 178 681 
 
Email: Jan.Luursema@Mapalana.nl 
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