
Wat is een Leer- en Innovatienetwerk 
ook alweer?
Carin: ‘Een intensieve samenwerking tussen onderwijs, 

onderzoek en praktijk. Studenten en professionals werken er 
onder meer samen aan kwaliteitsprojecten die voortkomen uit 
vragen en behoeften van de werkvloer. Er bestaan al meerdere 
LIN’s in verschillende settings. Wat “onze” LIN uniek maakt, 
is dat het een interprofessioneel LIN is in de wijk.’ 
Britt: ‘In dit LIN werken en leren studenten verpleegkunde 
en social work, niveau 4 en 6, samen met docenten en mede-
werkers van de betrokken zorg- en welzijnsorganisaties. Dat 
bestond eerder nog niet.’

Welke partijen zijn er betrokken bij deze LIN?
Carin: ‘Lector Robbert Gobbens is de initiatiefnemer. Samen 
met onderzoeker Petra Boersma en mij zocht hij verbinding 
met verschillende partijen in Amstelveen om te kijken of er 
draagvlak was voor dit LIN, en om de projectaanvraag te 
 schrijven. Begin 2019 zijn we met dit LIN gestart, met subsidie 
van ZonMW.’ 
Britt: ‘Deelnemende partijen zijn: Participe, gemeente 
Amstelveen, ROC Top, lectoraat Gezondheid en Welzijn van 
Kwetsbare Ouderen van Hogeschool InHolland en zorgorga-
nisaties Brentano en Zonnehuisgroep Amstelland. Het LIN 
is gerealiseerd binnen twee wijkteams: een van Brentano en 
een van Zonnehuisgroep Amstelland. In elk team zitten twee 
mbo-studenten, twee hbo-studenten en een student social work.’ 

Wat zijn de doelen van dit LIN?
Carin: ‘Ook wij willen onderzoek, theorie en praktijk bij 
elkaar brengen. Leren van en met elkaar staat hierbij centraal. 
Natuurlijk met het uiteindelijke doel om de kwaliteit van de 
zorg en het welzijn van thuiswonende, kwetsbare ouderen 
te verbeteren.’

Hoe wordt gewerkt aan de realisatie van 
deze doelen?
Carin: ‘Onder meer via wekelijkse LIN-bijeenkomsten voor 
 studenten en medewerkers. Hierbij ben ik zelf ook aanwezig. 
We bespreken casuïstiek, verpleegplannen, we doen intervisie 
en moreel beraad, er zijn klinische lessen, we nodigen gast-
sprekers uit. Bij casusbesprekingen is ook altijd de onderzoeker 
aanwezig. Zij kijkt naar het effect van de samenwerking tussen 
de diverse partijen.’ 
Britt: ‘Doordat studenten en medewerkers vanuit verschillende 
achtergronden samenwerken, krijgen ze nieuwe inzichten. Ze 
leren elkaars denkwijze begrijpen en taal spreken.’

Studenten en medewerkers doen ook 
kwaliteits projecten samen? 
Carin: ‘Klopt. Zo doet een groepje studenten onderzoek naar 
de overbelasting van mantelzorgers. Studenten verpleegkunde, 
social work en medewerkers hebben samen interviews afgeno-
men en bekijken nu wat goede interventies kunnen zijn. Een 
ander groepje interviewt ouderen die eenzaamheidsgevoelens 
ervaren. Verder is er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar het 
gebruik van hulpmiddelen om mensen minder afhankelijk te 
maken van zorg. En naar de hygiëne van digitale materialen.’

Wat levert het LIN voor studenten op?  
En voor cliënten?
Carin: ‘Studenten vinden het fijn dat ze echt samen leren, als 
groep. En dat er veel aandacht is voor hun opdrachten, want die 
komen wekelijks aan de orde tijdens de LIN-middag. Cliënten 
vinden het leuk dat studenten hen betrekken in hun opdrach-
ten. En er is, mede door de opdrachten, veel aandacht voor de 
kwaliteit van zorg.’ 

Carin de Boer is docent hbo-v en lecturer practitioner bij het lectoraat Gezondheid en Welzijn 

van Kwetsbare Ouderen (Hogeschool InHolland). Britt Jansen is ouderenadviseur bij welzijns-

organisatie Participe Amstelland. Beiden zijn betrokken bij een interprofessioneel Leer- en 

 Innovatienetwerk (LIN) in de wijk.
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Een interprofessioneel Leer- en 
Innovatienetwerk voor de wijk

CARIN: 

‘Professionals leren van 
inzichten die het onderwijs 
inbrengt’

BRITT: 

‘Cliënten ervaren dat de 
aanpak holistisch is’
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OPROEP 
Willen u en uw collega ook een keer in De Ontmoeting? 

Mail naar redactie@onderwijsengezondheidszorg.nl met 

suggesties voor thema’s die u zou willen bespreken.

Britt: ‘Cliënten ervaren bovendien dat de aanpak holistisch is: 
de mens wordt als geheel gezien, omdat de invalshoeken van 
verschillende disciplines worden meegenomen in de onder-
steuning/zorg. Er is niet enkel aandacht voor hun vraag over 
bijvoorbeeld een wond of een ingewikkeld formulier, maar er 
wordt breder gekeken.’

Waar zijn jullie trots op?
Carin: ‘De studenten vooral op de kwaliteitsprojecten. Zelf 
zie ik dat docenten steeds meer op de hoogte zijn van actuele 
praktijksituaties, dankzij het LIN. En dat de professionals leren 
van inzichten die het onderwijs inbrengt. Verder ben ik er trots 
op hoe tijdens LIN-middagen de verbinding tot stand komt 
 tussen verschillende deelnemers.’  
Britt: ‘Eens! Ook vond ik het heel mooi toen een cliënt met 
Parkinson tijdens een casusbespreking over zijn eigen casus 
 vertelde. Hij had niet alleen incontinentieproblemen, maar ook 
moeite om op een fijne manier de dag door te komen. Het was 
bijzonder hoe we vanuit verschillende invalshoeken deze casus 
bespraken, elkaar aanvulden en – in samenspraak met de cliënt 
– tot goede oplossingen kwamen.’

Welke verbeterpunten zien jullie?
Carin: ‘Voor studenten is het soms best lastig om medewerkers 
bij kwaliteitsprojecten te betrekken. Ook merken we dat het 
voor medewerkers vaak een uitdaging is om bij de LIN-
middagen aanwezig te zijn. De wil is er, maar de stap naar 
“doen” blijkt soms moeilijk door de drukte van alledag.’

Verschillen jullie weleens van inzicht?  
Hoe los je dat op?
Britt: ‘Je merkt dat er door verschillende disciplines andere 
inschattingen worden gemaakt. Bijvoorbeeld over de vraag 
 hoelang het nog verantwoord is dat een oudere zelfstandig 
woont. Dan is het belangrijk dat je openstaat voor elkaars 
inzichten.’ 
Carin: ‘We hebben een ander vakgebied, hanteren andere 
 terminologie, een andere manier van prioriteren. De uitdaging 
is gezamenlijk een goede werkwijze te vinden die voor beiden 
én de cliënt goed voelt.’ 

Wat zijn de toekomstplannen?
Carin: ‘We willen de interprofessionele samenwerking verder 
uitbouwen. Daarnaast zouden we graag zien dat ook in andere 
settings interprofessionele LIN’s kunnen starten. Denk aan: 
verpleeghuis, ziekenhuis, vgz, ggz.’ 
Britt: ‘Verder zou het mooi zijn als er een gezamenlijk cliënten-
dossier kwam: voor verpleging, huisarts, ouderenadviseurs, 
maatschappelijk werkers. Zover zijn we nog niet, maar het is 
een lonkend toekomstbeeld.’

Britt Jansen (links) en Carin de Boer zijn betrokken bij een interprofessioneel Leer- en Innovatienetwerk in de wijk.
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