
Toekomstbestendige 
zorgorganisatie vraagt om

“Iedereen in beweging”
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Umberto Boccioni (1913 – 1972), Unieke vormen van continuïteit in de 
ruimte, 1913  Kröller-Möller Museum, Otterloo. 
Kunststroming: Futurisme  

Een zwaar, log figuur doordringt de 
ruimte. Maar ook het tegenovergestelde is 
het geval, de ruimte dringt door in de 
figuur.

Een symbolische uitleg voor de 
verandering die Zorgpartners op dit 
moment ondergaat. 

De organisatie komt in beweging. 

Gooit het harnas van zich af en kan 
daardoor flexibeler opereren in deze tijd 
van verandering!



Visie Zorgpartners op kwaliteit van zorg-

en dienstverlening…

• is méér dan het op orde zijn van de meetbare kwaliteit 

(parameters); 

• wordt gevormd door wat cliënten belangrijk vinden �

het moet bijdragen aan de kwaliteit van leven;

• vereist een optimaal samenspel tussen cliënt, 

mantelzorger, vrijwilliger en medewerker. 
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Zorgpartners is van origine top-down 

georganiseerd

Zorgpartners stelt klantwaarde in 

haar visie centraal 

echter... 

organisatievorm (top-down) stond  

realisatie hiervan in de weg!

RvB

MT-leden 
middenkader
medewerkers 
vrijwilligers

cliënten, mantelzorgers
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Huidige ontwikkeling Zorgpartners:

kanteling organisatie

• Klantwaarden bovenaan 

= versterking positie  

cliënten.

• Invoeren integraal 

management, d.w.z. 

bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden lager 

in de organisatie leggen = 

meer ruimte medewerkers.
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cliënt
mantelzorgers 

vrijwilligers

medewerkers 
middenkader 

MT-leden

RvB



Kanteling Zorgpartners tot dusver
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1. Introductie nieuwe besturingsfilosofie (RvB-
MT)

2. Herformuleren en opstellen TBV’s en SLA’s

3. Nieuwe vorm van beleidsontwikkelingen en 
overlegstructuur (RvB, MT, Beleidskringen, 
middenkader en medezeggenschapsorganen)

4. Meerjarenbeleidsplan door cliënten en 
medewerkers 

5. “RvB on tour”: gesprekken met medewerkers
over zelf opgelegde regels (bewustmaking)

RvB

MT-leden 
middenkader
medewerkers 
vrijwilligers

cliënten, mantelzorgers
In voor zorg traject 
“Van moeten naar ontmoeten” 
In teken van interactie tussen 
medewerker en cliënt 
(hoe doe je dat)

Lopende activiteiten 2015

Afgeronde activiteit 2014



Zorgpartners wil bottom-up werken, maar activiteiten om daar te 

komen zijn voornamelijk ‘top’ gericht. 

Dus 

…hoe kunnen we écht vanuit cliëntwaarden gaan werken? 

…hoe maken we de organisatie dienstbaar aan cliënten?

…hoe faciliteren wij medewerkers daarbij? 
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Tussenbalans



Experimentele aanpak: andere koers

Een door cliënten en mantelzorgers ervaren probleem bottom-up

aanpakken. 

Gekozen thema: “Het ervaren van beschikbaarheid medewerkers”



“Ervaren beschikbaarheid medewerkers” (1)

• Terugkerend thema uit cliëntenraadpleging sinds 2010. 

• Benoemd door de CCR om op te nemen in het 

meerjarenbeleidsplan “2016 - 2019”. 

• Directeuren, VVAR en OR erkennen probleem: er is 

draagvlak om hiermee aan de slag te gaan.

• Het is een landelijk herkend probleem. 
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“Ervaren beschikbaarheid medewerkers” (2)

Uit een interne brainstorm blijkt dat thema raakt aan heel veel andere 

onderwerpen die spelen rondom de zorgverlening
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Afspraken in zorgleefplan

Imago zorg bij familie

Ruimte voor medewerkers om initiatieven
ontplooien ontbreekt

Druk zijn of druk ogen?

Te veel regels

Eigen regie, zelfredzaamheid cliënt

Werkdruk

Ervaren beschikbaarheid

Oude gewoontes

Hiërarchische structuur

Verplichte scholingen voor iedereen
noodzakelijk?

Ruimte geven, ruimte nemen voor medewerkers

Mantelzorgers stimuleren en ruimte geven voor eigen initiatieven

Alle medewerkers hebben eigen verantwoordelijkheid



Concrete oplossingen...zeker...maar niet direct in oplossing 

schieten.

Nu vaak “harde kant”: bedenken van procedures, lijstjes, 

protocollen. Kenmerk van de huidige organisatie.

Bedoeling is: 

handelen vanuit het zijn, het voelen het zijn, het voelen het zijn, het voelen het zijn, het voelen (“zachte kant”).          

Uitgangspunten experiment 
“Ervaren beschikbaarheid medewerkers”



Het zijn, het voelen: meer bewust zijn van 
jezelf en elkaar

� Vanuit welke motivatie heb ik dit beroep gekozen? 

� Wat doet het vak van medewerker in de zorg met mij? 

� Wat heb ik nodig om die passie te blijven voelen? 

� Wat betekent het voor een mens om zorgafhankelijk te zijn?

Vanuit dat zelfbewustzijn de medewerker stimuleren om te kijken naar de 

“harde kant”.

Is de huidige structuur en werkwijzehuidige structuur en werkwijzehuidige structuur en werkwijzehuidige structuur en werkwijze de cliënt en medewerkers 

behulpzaam of tot last? Hoe kan het beter?
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Experiment

Medewerkers krijgen RUIMTERUIMTERUIMTERUIMTE om samen met cliënt en cliëntsysteem 

een vraagstuk op te lossen. 

ZELFZELFZELFZELF in eigen team oppakken.

VrijVrijVrijVrij in kiezen van aanpak tot analyse en oplossingen probleem; geen 

projectvoorstel afkomstig van ‘top’.

Maar wel met de volgende ingrediënten: 

► Klantwaarden centraal

► Werken vanuit zijn/voelen (passie) 

► Ondersteunende werkwijze (4 Windstrekenmodel)

► Voorstel of aanpak leidt niet tot toename van kosten

► Onder coaching van leidinggevende team, die daarbij zelf ook wordt    

gecoacht 

13



Resultaten?!

Zelf analyseren en bepalen van aanpak maakt dat concrete 

resultaten nu nog niet te bepalen zijn;

Duidelijk wordt wel wat werkt en wat niet (tops en flops).

Gewenst meetbaar resultaat: 

- cliënttevredenheid stijgt

� zich gekend en gezien weten

� ervaren beschikbaarheid stijgt

- medewerkerstevredenheid stijgt
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• ontstaat een organische werkmethode, organische werkmethode, organische werkmethode, organische werkmethode, welke kan bijdragen aan 

totstandkoming zelfsturende én zelfbewuste teams � gevoel van erkenning 

bij medewerkers.

• worden effectievere resultaten behaald in de organisatie, omdat meer 

mensen zich daarvoor gericht inspannen (bottom en top).

• kan kennis middenkader nog beter worden ingezet om slagvaardigheid te 

vergroten en de leidinggevende functie evolueren naar die van coach.

• draagt het bij aan het daadwerkelijk kantelenkantelenkantelenkantelen van organisatie waarbij 

bevoegdheden laag in de organisatie liggen

Op abstracter niveau 



Organische werkmethode is een middel om Organische werkmethode is een middel om Organische werkmethode is een middel om Organische werkmethode is een middel om 
medewerkers temedewerkers temedewerkers temedewerkers te stimuleren te werken vanuit hun stimuleren te werken vanuit hun stimuleren te werken vanuit hun stimuleren te werken vanuit hun 

passie en draagt ook bij aan een concrete  passie en draagt ook bij aan een concrete  passie en draagt ook bij aan een concrete  passie en draagt ook bij aan een concrete  
kanteling van de organisatie.kanteling van de organisatie.kanteling van de organisatie.kanteling van de organisatie.
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Randvoorwaarden voor succes

Omslag in denken RvB/MT kantelen organisatie �

Steun RvB voor projectvoorstel �

Steun directeur(en) die meedoen aan experiment �

Kringen: beleidsontwikkeling ondersteunend �

Maar bovenal durven LoslatenLoslatenLoslatenLoslaten!!!! �
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Stappenplan

• Presentatie experiment Concernberaad Zorgpartners 7 juli 2015.

• Directeuren communiceren intern over experiment.

• Teams, cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers melden zich aan bij 

directeur.

• Teams et al. bedenken aanpak onder begeleiding van een 

coach/procesbegeleider. 

• Vooralsnog geen maximum aantal teams.
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Tijdspad 1 jaar waarin indien mogelijk en nodig meerdere 

sub thema’s van ervaren beschikbaarheid worden 

uitgewerkt
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Fasering team aanpak  

Uitvraag bij 
teams 

(juli/aug ‘15) 

Start PvA

(Sept ‘15) 

Analyse en 
uitvoering per 

subthema

Evaluatie en 
borging per 
subthema

Kennisdelen

Contextbeschrijving                  +
Monitoren gekozen inhoud       +
Monitoren gekozen aanpak      +
Monitoren effecten +

----------
Kennisdelen

Optelsom experiment
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