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Het LINC project is ruim 2 jaar geleden van start gegaan en we hebben samen met
jullie al veel bereikt!
Het doel van LINC is om leren en verbeteren op de werkplek mogelijk te maken in de
verpleeghuiszorg en thuiszorg aan de hand van kwaliteitsdata. Zo kunnen we de
zorg continue blijven verbeteren. In de LINC nieuwsbrief lees je een update over
het project en de plannen voor de komende tijd. Wij wensen je veel leesplezier!

Even terug in de tijd: het wereldcafé
In september 2019 hebben we natuurlijk als startpunt het wereldcafé gehad. Hier stond als vraag
centraal: wat is er precies nodig om te kunnen leren op de werkplek?
De resultaten hebben enorm geholpen om LINC verder vorm te kunnen geven. Binnenkort zullen we
dan ook het eerste wetenschappelijke artikel over de resultaten van dit wereldcafé publiceren. We
houden jullie op de hoogte!

De pilot is gestart!
Corona heeft de afgelopen tijd op iedereen invloed gehad, en natuurlijk met name in de zorg. Vandaar
dat we voor alle deelnemende teams de ‘start’ van LINC even op pauze hadden gezet in maart 2020.
Echter zijn we inmiddels alsnog gestart met de pilot: 3 V&V teams (2 extramuraal en 1 intramuraal) zijn
begonnen met de LINC aanpak. Daarbij
worden ze gecoacht door Zuyd Hogeschool.
Wil je meer informatie over het LINC project of over
de eerste stappen die in de pilot plaatsvinden?
Dat kan! We hebben 2 video’s gemaakt waarin we
extra informatie geven:



Video 1- Een korte uitleg over het LINC project: https://youtu.be/Nhow2fWqKWY



Video 2- Een korte uitleg over de eerste twee stappen van het LINC project. Deze stappen
bestaan uit een Scan Leerklimaat (stap 1) en een vragenlijst over (zorg)gegevens (stap 2):
https://youtu.be/jEdIDmoxGks

Na deze eerste twee stappen volgt een terugkoppelingsgesprek (stap 3) waarin samen met de teams
de resultaten van stap 1 en 2 doorgenomen worden en waarin we kijken wat verbeterpunten zijn, en
hoe we daarmee aan de slag kunnen gaan met behulp van coaching.
Meet the team: Merel van Lierop
In iedere nieuwsbrief zullen we kort iemand voorstellen die meewerkt in het LINC project. Deze keer
starten we met Merel. Merel is in maart 2019 gestart als promovendus op het project. “Ik heb tijdens
mijn tienerjaren veel mee kunnen kijken in en geleerd over de ouderenzorg. Wat begon met ‘plezier
halen uit contact met ouderen’ mondde al snel uit in een bijbaan in de thuiszorg, en
vervolgens in het werk wat ik nu doe. Als ik niet aan het werk ben, ben ik graag
buiten (aan het tennissen) en in contact met mensen. Ik hoop jullie dan ook snel
(weer) allemaal een keer te zien!”
Plannen voor de komende tijd


Tijdens en na de pilot gaan we kijken waar verbeteringen nodig zijn in
de LINC aanpak. Deze punten passen we aan zodat we op een goede
manier LINC kunnen voortzetten.



We werken met andere projecten samen in soortgelijke trajecten voor kwaliteitsverbetering. In
samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen voeren we een literatuuronderzoek uit naar
het creëren van een interprofessionele leercultuur in het verpleeghuis.

Als je vragen hebt over het project kun je
altijd contact opnemen met Merel via
m.vanlierop@maastrichtuniversity.nl

