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Aanleiding & Historie 

De meerjarenkoers van het Parkhuis die in 2014 is vastgesteld betekende een omslag 

van centrum voor verpleging en behandeling naar een werkwijze die kwaliteit van 

leven en welzijn centraal stelt. Belevingsgerichte zorg en vraag gestuurde zorg zijn 

daarbij sleutelbegrippen. Verpleging en behandeling zullen zeker onderdeel uitmaken 

van de zorg die een bijdrage levert aan de kwaliteit van leven, maar die verpleging en 

behandeling staat niet langer meer voorop. 

Hiertoe is in 2014 een zorgvisie ontwikkeld, die vanuit het cliëntperspectief is ge-

schreven.  Hierin staat verwoord wat de centrale opvattingen zijn van ons professio-

nele handelen en van onze zorg- en dienstverlening. Willen we die visie echt handen 

en voeten geven, dan vraagt dat anders denken, anders werken, anders doen. Vooral 

een gelijkwaardige en kwalitatieve samenwerking tussen alle medewerkers (betaald 

en onbetaald) staat daarbij voorop. Daarnaast zijn onze kernwaarden hartverwar-

mend, bekwaam, respect, betrouwbaar en gastvrij van belang.  

Binnen de huidige organisatiestructuur is er sprake van het cluster Zorg & Wonen en 

het cluster Behandeling & Begeleiding en een cluster Ondersteunend bedrijf daarnaast 

is er een stafafdeling, ieder aangestuurd door een manager, tevens MT lid. Met name 

de scheiding tussen de twee clusters Behandeling en Begeleiding en Zorg en Wonen 

zijn binnen deze organisatievorm onvoldoende ondersteunend aan de zorgvisie en 

leidt in onvoldoende mate tot het gewenste en noodzakelijke niveau van samenwer-

ken. Aansturing van zowel zorg- als behandelproces binnen één hand wordt hiervoor 

als voorwaarde gezien.  

 

Achtergrond & Ontwikkelingen 

Niet alleen meer samenwerking is noodzakelijk, maar ook is vergroting van de regel-

ruimte en beslissingsbevoegdheid op het niveau van de (multidisciplinaire) teams 

rondom de cliënt nodig.  

Onze zorgvisie is er een die past in het huidige beleid van de overheid, zoals beschre-

ven in het plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen van staatssecretaris van Rijn: 

‘Met waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen’. (voorjaar 2015). In 

dat beleid staat telkens de zogenaamde eigen regie van de cliënt centraal en specifiek 

voor verpleeghuiszorg wordt momenteel geschreven dat de cliënt eigenaar is van zijn 

zorgplan. Letterlijk staat in het verbeterplan van VWS over verpleeghuiszorg te lezen; 

“Het eigenaarschap van het zorgplan behoort bij de cliënt en de verwanten te liggen, 

ook wanneer het om dementerende mensen gaat waarbij de professional wellicht een 

grotere rol heeft bij het opstellen en evalueren van het plan”. 

Zo is in de WLZ (Wet Langdurige Zorg) geregeld dat de cliëntpositie sterker wordt. 

Van verpleeghuizen wordt verwacht om nog meer te gaan samenwerken met familie 

en mantelzorgers en waarin wettelijke kaders staan m.b.t. een integraal Zorgleefplan 

dat veel vraagt van de dagelijkse uitvoering op het gebied van activiteiten, verzor-

ging, begeleiding bij het aftakelingsproces, etc.  



2 
 

Daarnaast zijn er ontwikkelingen in de ZvW (Zorgverzekeringswet, zoals de Geriatri-

sche Revalidatiezorg) en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), waar snel 

schakelen en ontwikkelen vereist is en dat alles in een goed samenspel van verschil-

lende disciplines. Vanuit deze wetten is ook een tendens zichtbaar dat organisaties 

die erin slagen om snel een nieuw zorgproduct neer te zetten en daarbij vooral het 

accent leggen bij zelfregie van de cliënt en ondersteuning van het netwerk van die 

cliënt, aanzienlijk meer kansen hebben op contractering. Als het Parkhuis bij die 

categorie instellingen wil horen, dan moet de regelruimte lager in de organisatie 

worden gelegd. Een grotere verantwoordelijkheid voor de uitvoerende medewerkers 

en een andere rol voor het management. Managers zitten niet langer meer op de 

“beheersing” maar gaan verandering begeleiden en worden daarmee dienend aan het 

primair proces. 

 

Samenvattend: waarom willen wij de zorgprocessen herontwerpen beide clusters 

samenvoegen? 

- nieuwe missie en zorgvisie zijn leidend en die vragen om aanpassing van onze 

huidige werkwijzen 

- Onze taak is clienten (in hun laatste levensfase van hun leven) optimaal te onder-

steunen: zijn/haar perspectief, en dat van verwanten, staat hierbij centraal. De eigen 

professie van medewerkers is hierbij ondersteunend. 

- betere regie over het totale proces (wonen, zorg en behandelen), rondom clienten. 

- een geintegreerde dienstverlening met een beweging van “eiland naar wij-land” 

(onze werktitel voor de gewijzigde koers) 

- de structuur met één manager  kan dit beter ondersteunen. Afstemmingsvragen 

moeten directer, en dus lager in de organisatie worden opgelost. 

 

Projectdoelstelling(en):  

Uitgaande van het cliëntperspectief en de missie en visie op zorg, leven en wonen 

worden middels co-creatie werkprocessen opnieuw ingericht en een organisatiestruc-

tuur ontwikkelt die hieruit voortvloeit.  

 

Uitgangspunten en kaders voor de samenvoeging zijn: 

• De cliëntvraag is leidend bij de uitwerking van de werkprocessen en het organi-

satiemodel dat daaruit voortvloeit. Het Zorgleefplan dient hiertoe als basis, zo-

wel cliënt als familie  krijgen hierbinnen een centrale rol.  De organisatie is 

hieraan ondersteunend. 

• De zorgvisie en kernwaarden zijn richtinggevend in het nieuwe organisatiemo-

del en worden verankerd in nieuwe werkprocessen opdat de kwaliteit van zorg 

voor de client verbetert. 

• Werken waarbij verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie ligt en 

de regelruimte, de handelingsvrijheid en beslissingsbevoegdheid van medewer-

kers worden vergroot. 

• De nieuwe manier van werken vraagt om een leidinggevende, die weliswaar re-

sultaatgericht is maar zich vooral ten dienste stelt aan de kwaliteit van het 

primaire proces. De nieuwe leidnggevende is een dienend leidinggevende die 

inhoud kan geven aan de verandering en in staat is de verantwoordelijkheden 

met vertrouwen te delegeren. 

• Efficiëntere werkprocessen ontwikkelen die ondersteunend zijn aan onze visie, 

gericht op een wendbare organisatie die kan inspelen op toekomstige ontwik-

kelingen. 

• 1 MT lid is verantwoordelijk voor het nieuwe geintegreerde cluster. 

• Een uitgewerkt sturingsmodel dat ondersteunend is aan de vastgestelde visie 

op zorg leven en wonen. 

• Toekomstbestendig in relatie tot de hervormingen Wet Langdurige Zorg (WLZ). 
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• Er kan geen uitbreiding van formatie uit voortvloeien en dient budgettair neu-

traal te worden uitgewerkt. 

• is operationeel uitwerlijk 01-01-2016 

 

Hoe werken we aan het veranderproces? 

De veranderingen vinden niet vanuit een vooraf ontwikkelde blauwdruk plaats maar 

vanuit een proces van co-creatie en participatie. Bij alle stappen die we zetten willen 

we voor ogen houden wat daarvan de toegevoegde waarde is voor clienten en bewo-

ners. Daarin willen wij van elkaar leren en werken we verder aan een lerende organi-

satie met aandacht voor een Parkhuis brede, interactieve communicatie. Het pad dat 

we bewandelen kan gezien worden als een reis, de planning als een routekaart. Deze 

metafoor zal gedurende het proces op allerlei manieren benut worden.  

Wat gaan we ontwikkelen? 

Een clientgericht “leef”proces met deelprocessen en producten waarin rollen, verant-

woordelijkheden en werkwijzen van de betrokken medewerkers/disciplines beschreven 

staan. Dit met de focus op enerzijds nadrukkelijk invulling geven aan de begrippen 

‘eigen regie’, wat moet leiden tot een betere kwaliteit van leven (er wordt nadrukke-

lijk gesproken over leefproces omdat het woord “zorgproces” te eng is; clienten wo-

nen in het Parkhuis, hebben hun leven opnieuw ingericht en krijgen zorg omdat dit 

noodzakelijk is) en anderzijds de verandering van de organisatiestructuur door het 

lager neerleggen van de verantwoordelijkheden en het faciliteren daarin van de me-

dewerkers. In de bijlagen wordt de aanpak verder beschreven. 

 

 

PREZO prestaties:  

V.2.15 Bedrijfsvoering 

V 2.12 Organisatiecultuur en structuur 

V2.9 Dialoog met belanghebbenden 

V.2.6 Aanbod van de organisatie 

 

Projectresultaat: Datgene wat er klaar is als het project klaar is 

1. Een uitgewerkt cliëntproces, van verhuizing naar het Parkhuis tot ont-

slag/overlijden voor de groep PG cliënten, en een afgeleide daarvan voor de 

doelgroepen Korsakov en Gerontopsychiatrie. 

2. Nieuwe, vanuit het cliëntperspectief beschreven deelprocessen en  voorwaarden 

voor verbetering van zorg, leven en wonen (samenhangende zorg) er is gestart 

met verbetering van de inrichting van de processen zelf. Dwz processen wor-

den waar mogelijk meer “lean” ingericht waarbij constructief gekeken wordt om 

zaken eenvoudiger te organiseren, verantwoordelijkheid hiervoor lager te be-

leggen en wat daar dan voor nodig is om dit te doen slagen. 

3. Nader te bepalen productbeschrijvingen van disciplines van de behandeldienst. 

4. Er zijn keuzes gemaakt m.b.t. een besturings- en inrichtingsfilosofie voor het 

samengevoegde cluster. 

5. Een passende informatie- en communicatiestructuur. 

6. Een aanzet tot de implementatie van de nieuwe werkprocessen binnen het sa-

mengevoegde cluster. 

7. Aanstelling van een nieuwe clustermanager voor het nieuw ingerichte cluster 

per 1 januari 2016.  

 

1 Afbakening: wat is het resultaat niet  

Werkprocessen en een structuur die niet aansluiten bij de missie en visie van het 

Parkhuis. 

Het behelst geen re-design van het Ondersteunend Bedrijf. 
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2 Kritische succesfactoren & risico's 

  

 Succesfactoren: 

Eigenaarschap van ‘de Club van 10’ bij doorleven cliëntproces en analyse en opdracht 

uitwerken van deelprocessen. 

Voortgang in het proces. 

Co-creatie op geleide van treden van de participatieladder. 

Draagvlak m.b.t. uitgewerkt cliëntproces en deelprocessen. 

Betrokkenheid en interactieve communicatie. 

Enthousiasme 

Risico’s:  

Cocreatie stagneert, eigenaarschap wordt niet opgepakt. 

Onvoldoende draagvlak. 

Te weinig tijd voor medewerkers om aan deelprocessen te werken. 

Onvoldoende afstemming met de werkprocessen en nieuwe werkwijze van het Onder-

steunend Bedrijf 

 

3 Fasering: activiteiten en (tussen)resultaten De Routekaart 

Activiteit Resultaat start eind 

Voorbereidingsfase    

Club van 10  Samenstelling en werkop-

dracht club van 10  

mei mei 

Projectplan/routekaart Besluitvorming in MT mei mei 

Uitwerking routekaart  Overzicht activiteiten en 

betrokken medewerkers, 

werkgroepen, samenhang 

met andere projecten bin-

nen de organisatie  

mei juni 

Informatie- advies- en in-

stemmingstraject met Cliën-

tenraad, OR en RvT 

Positieve betrokkenheid en 

advies en instemming 

projectplan 

mei juli 

MT bijeenkomsten: verhelde-

ren besturingsfilosofie en 

inrichtingsprincipes 

Managementstructuur 

nieuwe cluster  

mei oktober 

Uitvoeringsfase    

Creëren van draagvlak en 

betrokkenheid 

Participatieladder trede 1,2 

en 3 

Communicatieplan en diver-

se bijeenkomsten, werk-

groepen, gebruik multime-

dia, mijlpalen, informatie-

bulletin, (deel)rapportages 

mei December 

Spiegelbijeenkomst met club 

van 10 

participatieladder  trede 3* 

 

Beschrijving zorg- en werk-

proces 

juni juni 

Verhelderen van deelproces-

sen en samenstellen werk-

groepen  

Opdracht en kaders voor 

uitwerking 

Participatieladder trede 4 

Deelprocessen en voor-

waarden voor invoering  

juni september 

Terugkoppeling deelproces-

sen aan ‘Club van 10’ 

 

Participatieladder  trede 3 

Draagvlak voor nieuwe 

deelprocessen 

juni september 
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Besluitvormingsfase    

Vaststellen competenties 

clustermanager 

en aanstellen clustermanager 

Participatieladder trede 5 

Uitwerken competenties, 

werving, selectie en aanstel-

ling clustermanager  

juli december 

Bespreking uitkomsten 

deelprocessen en voorwaar-

den in MT.  

Besluitvorming implementa-

tie deelprocessen en plan 

realisatie van voorwaarden 

september november 

    

Passende communicatie- en 

informatiestructuur 

Uitwerken nieuwe commu-

nicatie- en informatiestruc-

tuur binnen het cluster en 

afstemming in de organisa-

tie 

november december 

Implementatiefase    

Aanzet implementatie werk-

processen organisatiestruc-

tuur  

Voorbereiding implementa-

tie en overdracht naar 

nieuwe clustermanager 

november december 

* zie voor uitleg van de Participatieladder bijlage 1.  

 

 

 

 

 

Projectbeheersing: Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie, Organisatie  

Door de procesgerichte bottom up aanpak is een juist tijdsinschatting vooraf niet te 

maken. Als indicatie geldt: 

• Projectleiders Clustermanagers B&B en Z&W: projectleiding 2x 2 uur per week, 

binnen eigen functie.  

• Groep van 10 ( 1 vertegenwoordiger uit Cliëntenraad, 1 afdelingsmanager, 1 

teamleider, 3 EVV’ ers, 1 AB’ er, 1 arts 1 fysio/ergotherapeut, 1 psycholoog, 

diëtist, of logopedist: spiegelbijeenkomst, analyse  bespreken deelprocessen en 

terugkoppeling met adviezen en voorwaarden. Werkgroepen deelprocessen:  

per werkgroep 2X 4 uur Totaal verletkosten € 15.000,-  

• Communicatie staat ten dienst van cultuurverandering. Het gehele proces zal 

met behulp van illustraties en verhalen worden gelardeerd,  gericht op herken-

baarheid, betrokkenheid en breed draagvlak hiervoor worden ingezet een car-

toonist, een schrijver (storytelling) €25.000,- 

• Begeleiding Zorgbelang Spiegelbijeenkomst €2.000,- 

• Advies en begeleiding proces, systematiek en producten € 15.000,-  

• Procesbeschrijving in het kader van communicatie pilot VWS: € 5.000,- 

 

Kosten 

Verletkosten                €  15.000,- 

Communicatie              €  25.000,- 

Advies en begeleiding   €  17.000,- 

Procesbeschrijving        €   5.000,- 

Onvoorzien                  €   5.000,- 

Totaal:                       €   67.000,- 

 

Dekking: 

Communicatie uit bestaande budget € 25.000,- 

Verletkosten, advieskosten, procesbeschrijving en onvoorziene kosten ter hoogte van 
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€ 52.000,- uit de kostenplaats B.2015/345 

 

 

Projectcontext: afhankelijkheden 

Projectplanning kan vertraagd worden door: ziekte, vakantieperiode, uitval medewer-

kers, beperkte inzet en beschikbaarheid werkgroepleden) en ontwikkelingen binnen 

andere werkwijze Ondersteunend Bedrijf. 

 

Bijlagen 

1. Werkwijze veranderproces 

2. Projectleiding en werkgroepen 

 

Voor akkoord 

Naam opdrachtgever: 

P. van Gennip 

 

Plaats/Datum 

 

Dordrecht,  

 

Naam Projectleiders: 

C. Nijhuis en B. Ambaum 

 

Plaats/Datum 

Dordrecht  
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Bijlage1 

Werkwijze veranderproces 

 

Hoe gaan we dat doen? 

In onze meerjarenkoers zijn de begrippen ondernemerschap en de lerende organisa-

tie geïntroduceerd als belangrijke pijlers. 

Geredeneerd vanuit deze ambitie, is het niet passend om een blauwdruk neer te leggen, 

waarin exact vervat is hoe het geïntegreerde nieuwe cluster er precies uit komt te zien. 

Ondernemerschap vraagt om eigen initiatief en inbreng van elke betrokken medewerker 

om samen met de leiding van de organisatie tot een nieuw concept te komen. Door het 

ontwikkeltraject samen mét medewerkers inhoud te geven, wordt er geleerd, doordat 

achter ons liggende ervaringen van medewerkers ingebracht worden en gebruikt worden 

voor het ontwerp van een nieuwe structuur én er wordt actief geleerd door deelname 

aan dit ontwikkelproces. We kiezen er bewust voor (vanuit de ambities van onderne-

merschap en de lerende organisatie) dat ontwikkelproces samen mét de medewerkers te 

ontwikkelen, een zogenaamde co-creatie. 

We richten ons op januari 2016 om het nieuwe organisatiemodel operationeel te heb-

ben. Dat betekent dat we besluiten hebben genomen m.b.t. het organisatiemodel, 

herinrichting van verantwoordelijkheden en taken, het beschrijven van werkprocessen 

en de daarbij behorende producten. In 2016 zal de uitloop van het samenvoegingspro-

ces verder vorm krijgen, daarbij denken we aan de leidinggevende structuur en de 

implementatie en facilitering van de nieuwe werkprocessen.  De planning daarvoor volgt 

uit de stappen die dit jaar worden gezet. 

 

Routekaart  

Het veranderproces wordt uitgewerkt middels een projectplanning/routekaart. Deze 

routekaart geeft de weg aan waarlangs we het veranderproces volgen. De routekaart 

wordt ook gebruikt als metafoor gedurende het hele proces. Hierin is vastgelegd welke 

processtappen wanneer genomen worden en met wie. Bij die procesinrichting maken we 

gebruik van de cirkel van de Amerikaanse organisatiegoeroe Sinek. Hij geeft aan dat 

alles begint bij de waarom-vraag. Waarom verlenen we zorg en waarom verlenen we 

die zorg die we willen leveren (missie, visie, zorgvisie, etc.).  

Van daaruit kun je pas de vraag beantwoorden hoe we dat gaan doen, de hoe-vraag 

(organisatie-inrichting, taak en functieverdeling, werkprocessen etc.).  

En als laatste stap staat dan de wat-vraag centraal, namelijk wat moet je gaan doen 

om daar te komen  zoals het uitwerken van competenties van de leidinggevende, de 

gewenste deskundigheid van de teamleden, de uitwerking van het zorgverleningsproces, 

waarbij de cliënt als uitgangspunt geldt. Deze stap gaat dan ook over de inhoud. In 

onderstaande afbeelding (cirkel van Sinek) is deze denkroute vervat. 



8 
 

 
 

 

Co-creatie oftewel participatie van medewerkers 

De mate en de wijze waarop medewerkers in de afzonderlijke stappen betrokken wor-

den, wordt in deze routekaart uitgewerkt aan de hand van de participatieladder. 

Hierin is te zien op welke wijze medewerkers betrokken kunnen worden en wat de mate 

is van hun inbreng/invloed. 

 
Participatieladder 

Zoals eerder gezegd in dit stuk, is er sprake van co-creatie en dat impliceert dat alle 

vormen van participatie in dit traject ingezet kunnen worden vanaf “informeren” (onder-

ste traptrede) tot en met coproduceren/samenwerken (4e traptrede). 

Naast het participeren van direct betrokken medewerkers, worden ook medewerkers van 

de andere clusters en diensten meegenomen in het proces. 

De uiteindelijke beslissing over de inrichting van de nieuwe structuur binnen het nieuwe 

cluster is een verantwoordelijkheid van de Bestuurder.  

 

 

 

 

 

HOE werken we aan het veranderproces: Co-creatie in een lerende organisatie 

Dat de samenvoeging van beide clusters vanuit co-creatie wordt vormgegeven, betekent  

dat er gedurende het hele proces een wisselwerking met de betrokken actoren  is. 

Afhankelijk van de fase in het proces, zullen medewerkers in verschillende groepen 

Why; cliëntgericht 

werken en meer 

regelruimte op de 

werkvloer. 

How; in co-creatie 

met medewerkers. 

What; nu nog ondui-

delijk. 

Trede 

6 Zelfbestuur 

5 Delegeren 

 

 

4 Coproductie 

 

 

3 Consulteren 

 

 2 Inspreken 

1 informeren 

 

1 Informeren 
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participeren en betrokken worden bij de gevraagde onderwerpen/thema’s of producten. 

Dit doen we vanuit multidisciplinair samengestelde teams, waarbij de uitgangspunten 

steeds richtinggevend zijn aan ons handelen.   

Daarbij zijn het Management Ontwikkeltraject en de middenkaderdagen ondersteunend 

aan de voortgang en wordt verbinding met het verandertraject gemaakt.  Ook zal bin-

nen andere overlegvormen zoals team- en clusteroverleg en overleg binnen de discipli-

nes aandacht aan het samenvoegingsproces worden gegeven. Daarbij wordt ook gebruik 

gemaakt van  de expertise vanuit het ondersteunend bedrijf en de stafdienst. Zorgme-

dewerkers en medewerkers die niet direct betrokken zijn bij de veranderingen zullen op 

verschillende momenten betrokken worden door zogenaamde ‘onderweg’ bijeenkom-

sten. Daarmee willen we het draagvlak en de betrokkenheid van iedereen vergroten. 

We willen ook trainingsbijeenkomsten ‘werkplaatsen’ organiseren voor verschillende 

medewerkers, zowel binnen de zorgteams als behandeldisciplines waarin het ontwikke-

len van nieuwe, andere competenties centraal staan, zoals samenwerken in het multi-

disciplinaire team, samenwerken met cliënt en familie, zorgcoördinatie en klantgericht-

heid. 

Wij willen van en met elkaar leren, dit doen wij mede vanuit de principes van de lerende 

organisatie. Dit betekent dat we gedurende het veranderproces aandacht hebben voor: 
• Leercultuur 

• Feedback 

• Innovatie 

• Opleiding en Ontwikkeling 

• Informatiesystemen 

• Leiderschapsgedrag 

 

Communicatie 

Communicatie is van wezenlijk belang. We willen een grote groep medewerkers betrek-

ken en hen de mogelijkheid geven om het proces te volgen en indien mogelijk, te reage-

ren. Eerder is al aangegeven dat participatie van betrokkenen permanent op verschil-

lende onderdelen van het proces plaats zal vinden. Het bevorderen van wederzijdse 

informatiestromen  en eenduidigheid over inhoud en tijdstip van communiceren vraagt 

extra aandacht. Concreet worden de volgende zaken georganiseerd:  
• Informatiebulletins, cartoons, verhalen 

• Gebruik multimedia, Yammer,  

• Uitdragen van successen 

• Mijlpalen vieren/delen 

• Producten delen 

 

Het WAT krijgt vorm door ontwikkelen en maken van diverse producten 

Om de samenvoeging te realiseren, is het nodig om heldere proces- en productbeschrij-

vingen te maken. Zoals de werkprocessen binnen de verschillende teams/doelgroepen 

en de te verlenen diensten. De rol van de EVV’ er en een nieuwe communicatie - en 

overleg structuur. Daarnaast speelt op de achtergrond dat de impplementatie van Plan-

care 2 en de nieuwe behandelmodule eind van dit jaar geimplenenteerd zullen worden.    

In de uitwerking van de routekaart wordt aangegeven wanneer welke producten afge-

rond dienen te zijn en wie aan de producten werken, ook de mate van participatie wordt 

daarbij aangegeven. 

 

 

 

Hoe zorgen we ervoor dat we de juiste dingen doen? 

Het ‘waarom’ van de samenvoeging dienen we te blijven zien. Dit is het einddoel, waar 
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de reis naartoe gaat. Onderweg komen we van alles tegen: oponthoud, zijpaden, tegen-

liggers, maar ook een snelweg waar we opeens vaart kunnen maken. Het is van belang 

dat de samenvoeging iets wordt van alle medewerkers, ieder op haar/zijn eigen niveau, 

en vanuit alle diensten. Dat betekent dat we op ieder team- en clusteroverleg het sa-

menwerkingsproces agenderen en ruimte bieden voor vragen en informatie over de 

voortgang. Hier zal aandacht zijn voor wederzijdse communicatie. Op MT niveau zal het 

proces gemonitord worden.   

Een kleine groep ‘reisgenoten’ zal op gezette tijden gevraagd worden om te reflecteren 

en feedback te geven op het proces, om signalen vanuit de organisatie te melden en 

mee te denken over de implicaties. Deelnemers vormen een vertegenwoordiging uit OR, 

Cliëntenraad, zorg, ondersteunend bedrijf en stafafdeling. 
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Bijlage 2 

 

Projectleiding en werkgroepen 

 

Projectleiding 

Clustermanagers B&B en Z&W 

Advisering: Manager stafafdeling 

      Communicatieadviseur 

      Reisgenoten 

 

 

Werkgroepen 

 

Club van 10 

Opdracht: waardestroom analyse van integrale clientproces. 

Deelname spiegelbijeenkomst 

Resultaat 

Beschrijving client- en werkprocessen vanuit clientperspectief 

Methodiek, analyse, waar zit verbeterpotentieel 

Keuze deelprocessen en advies deelnemers werkgroepen deelprocessen  

Terugkoppeling uitkomsten nieuwe deelprocessen naar MT 

 

Werkgroepen deelprocessen  

Beschrijving deelprocessen: 

 Kaders: 

- client  centraal 

- ondernemerschap 

- verantwoordelijkheden lager in de organisatie 

- kortere lijnen/ ontbureaucratisering (‘de pijl van binnenuit’) 

 

 Resultaat: 

Adviezen voor verbetering deelprocessen 

Noodzakelijke randvoorwaarden 

 

 

Werkgroep productbeschrijvingen 

 

Deelnemers: Mono- en  multi-disciplinair samengesteld 

Opdracht:inzichtelijk maken activiteiten behorend bij behandeling/ deelproces 

Indicatie, verantwoordelijkheid, tijdsindicatie van behandeling 

Resultaat 

Productbeschrijvingen per discipline  

 

 

Werkgroep Nieuwe clustermanager  

Opdracht manager stafbureau 

Start:  1/6  competenties en profiel 

    1/9 sollicitatieprocedure en afronding 

 

Kleine groep die het proces voorbereidt en uitvoert 

Keuze voorbereiding wervingsbureau 

Vaststellen competenties en profiel 

Werving en selectie traject 

Sollicitatie- en selectiecommissie 

ResultaatAanstelling clustermanager per 01-01-2016 
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