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Zorgpartners Midden-Holland: Thema Cliënt centraal  

 

Totaal 12 locaties. Zorgsoorten: Verzorging en verpleging (doorgaans vanaf zzp 4) 

Cijfer Zorgkaart Nederland: 7,7 

 

Cliënt centraal ‘Zorgmedewerker aan zet’ 

Zorgpartners Midden-Holland is één van de elf zorgaanbieders die deelnemen aan het thema Cliënt 

centraal. De zorgorganisatie heeft met alle intramurale locaties gewerkt aan het verbeterplan 

‘Zorgmedewerker aan zet’.  

Het doel binnen dit thema is het centraal stellen van de individuele cliënt. Belangrijk element hierbij 

is het creëren van bewustwording bij professionals dat elke cliënt unieke wensen en behoeften heeft. 

Het zoeken naar een benadering om meer bij deze individuele behoeften aan te sluiten heeft namelijk 

een merkbaar effect op cliënten – op hun gemoedstoestand, hun gevoelsleven, hun gedrag en de sfeer 

op de afdeling. De deelnemende zorgaanbieders hebben vanuit verschillende invalshoeken aan dit 

thema gewerkt. De verbeterplannen variëren van het betrekken van de cliënt bij de besluitvorming 

in de organisatie, het beter leren kennen van cliënten en daar de zorg individueel op aanpassen, de 

verhuizing naar een verpleeghuis zo prettig mogelijk laten verlopen en het beter laten samenwerken 

van professionals en familie rondom de dagelijkse zorg voor de cliënt. 

 

Zorgpartners Midden Holland heeft binnen het thema Cliënt centraal gewerkt aan het traject 

‘Zorgmedewerker aan zet’. In dit traject werd ad hoc besproken hoe medewerkers met een meer 

open of andere blik zouden kunnen reageren op vragen van cliënten. In de loop van 2016 bleek de 

opzet van dit traject echter te klein en te ad hoc. Vandaar dat het oorspronkelijke traject is opgegaan 

in de grotere beweging naar zelforganiserende teams. ‘Zorgmedewerker aan zet’ was gericht op 

enkele (afdelingen van) locaties. ‘Zelforganiserende teams’ was organisatie-breed gericht. Begin 2017 

is de aftrap daarvoor gegeven in twee beleidsdagen voor alle leidinggevenden. Op basis daarvan is 

het visiedocument geschreven en later is dat vertaald in een Ontwikkelprogramma. In de tweede helft 

van 2017 werd van elk team een 'foto' genomen om per team de scholingsbehoefte in kaart te brengen. 

Het streven is om in 2020 in de hele organisatie met zelforganiserende teams te werken. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt, mantelzorger & professional: Volgens de projectleider is het door de verschuiving van 

opzet en doel van het traject nog te vroeg om concrete effecten voor cliënten en professionals 

in beeld te brengen. Die resultaten worden vanaf begin 2018 verwacht. De cliëntenraden zijn 

wel betrokken bij de opzet en doelen van het traject.  

 

Resultaat: Opbrengsten  

- Visiedocument zelforganiserende teams, uitgewerkt in een ontwikkelplan zelforganiserende 

teams. 

- Verslagen op themaniveau cliënt centraal: Gezamenlijke bijeenkomsten voor dit thema zijn 

verslagen. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Het oorspronkelijke project ‘Zorgmedewerker aan zet’ heeft de organisatie doen inzien dat voor een 

zorg- en dienstverlening die is afgestemd op de wensen van cliënten het nodig is om teams echt meer 

ruimte te geven. Daarom is het traject 'ingehaald' door het grotere traject zelforganiserende teams. 

Effecten van dit traject gaat Zorgpartners Midden-Holland nog meten. Vanaf begin 2018 worden die 

resultaten verwacht. De bestuurder van Zorgpartners Midden-Holland ziet het als zijn taak om de 
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beweging naar zelforganiserende team te faciliteren en te stimuleren. Dat gebeurt door beleidsdagen, 

door een tour langs teams die met zelforganisatie aan de slag zijn of gaan, door gesprekken met 

leidinggevenden en door ruimte en middelen vrij te maken voor scholing van teams.  

 

Tips & Tops 

- Start niet met een te klein en te ad hoc met een verandertraject. Kies een traject wat past 

binnen de lange termijnplannen en visie van de organisatie.  

- Zorg- en dienstverlening die is afgestemd op de wensen van cliënten is nodig om teams echt 

de ruimte te geven.  

- Organiseer als bestuurder beleidsdagen en/of een tour langs teams die met zelforganisatie 

aan de slag zijn of gaan om de beweging naar zelforganiserende teams te faciliteren en te 

stimuleren.  

 

Meer weten 
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