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Inspiratie voor verandering
Leer van ervaringen van coaches van Waardigheid en trots

Vooraf Wilt u een verbetering tot stand brengen in uw zor-
gorganisatie? Bent u op zoek naar een inspirerende 
aanpak om verandering op gang te brengen waar-
mee de kwaliteit van zorg en leven voor cliënten 
verbetert? Met deze iPDF hopen we u te inspireren 
en bieden we handvatten om een verandering te 
initiëren. 

Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeuren, zijn eigen 
insteek, zijn eigen aanpak. De één wat losser, de 
ander meer gestructureerd. De één houdt meer 
van verhalen, de ander van checklists en metho-
dieken. Verhalen helpen, maar leiden niet auto-
matisch tot verandering; instrumenten ook niet. 
Maar ze kunnen samen wel een belangrijke aanzet 
geven. 

De coaches van Waardigheid en trots hebben ver-
pleeghuizen geholpen met hun kwaliteitsvraagstuk 
en hebben dat gedaan vanuit hun eigen expertise 
en in nauw overleg met de verpleeghuizen. Daar is 
een grote verscheidenheid in aanpak uit ontstaan 
die we hier beschreven hebben in inspiratieverha-
len en bruikbare instrumenten. 

Dit document is geschreven ter inspiratie, niet als 
een strikte handleiding. Het geeft geen compleet 
beeld van alle manieren om verandering te be-
werkstelligen, maar is gebaseerd op de ervarin-
gen van de coaches van Waardigheid en trots. Dit 
document is bestemd voor bestuurders, managers 
en beleids- en kwaliteitsmedewerkers. 

Het document bestaat uit twee delen. In het eerste 
deel wordt ingegaan op verandering in het alge-
meen (hoofdstuk 1). Hoe breng je een verandering 
op gang? Welke methodieken en instrumenten kun 
je daarbij gebruiken? In het tweede deel komen 
inspiratieverhalen en bruikbare instrumenten the-
matisch aan bod (hoofdstuk 2 t/m 7). Deze thema’s 
zijn gebaseerd op de indeling uit het kwaliteitska-
der Verpleeghuiszorg. De indeling is als volgt:
1. Verandering op gang brengen
2. Visie
3. Leiderschap en strategie
4. Persoonsgerichte zorg
5. Basis op orde
6. Teamontwikkeling en cultuur
7. Leren.

De informatie wordt voortdurend uitgebreid. De 
volgende versie van dit document verwachten we 
in december 2017 uit te brengen. 

We hopen dat het u aanspreekt.
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Verhalen

Analyse van de organisatie
U wilt graag de juiste beslissingen nemen; beslis-
singen die het probleem structureel oplossen. Zo’n 
oplossing kan niet zonder een goede analyse. Te 
snel veranderingen doorvoeren helpt u niet om op 
lange termijn het juiste te doen. 
U hebt vast wel eens het advies gekregen om een 
“foto” van uw organisatie te maken. Maar eigenlijk 
moet u een “film” maken. De geluiden, meningen, 
ideeën, emoties van alle medewerkers en cliënten 
zijn namelijk ook van groot belang. En zelfs dan 
mist u nog informatie. Ga er daarom op uit. Loop 
door uw organisatie, praat met mensen, proef 
het eten en ruik de geuren op de afdeling. Maar 
vergeet ook het factchecken niet. Een analyse van 

zowel de bovenstroom als de onderstroom kan u 
helpen bij het maken van de juiste keuzes.

Acht thema’s
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg noemt acht 
thema’s waarop een goedlopende organisatie is 
gebaseerd: persoonsgerichte zorg en ondersteu-
ning, wonen en welzijn; veiligheid; leren en ver-
beteren van kwaliteit; leiderschap, governance en 
management; personeelssamenstelling; gebruik 
van hulpbronnen; gebruik van informatie. Uw 
analyse zal zich dan ook op deze acht onderdelen 
moeten richten. Bij elk aspect onderzoekt u zowel 
de bovenstroom als de onderstroom.

Bovenstroom en onderstroom
In de bovenstroom bevinden zich de structuren, 
processen en systemen:
1. Structuren: organisatiestructuur, overleg- 
 structuur, bevoegdheden en verantwoorde- 
 lijkheden, beleidscyclus.
2. Processen: primair proces, ondersteunende  
 processen.
3. Systemen: kwaliteitssysteem, financieel 
 systeem, ICT. 
In de onderstroom zitten meer de zachte kanten: 
beleving, verwachtingen, motivatie, cultuur, ge-
dragspatronen, emoties. 

Signalen
Snel inspelen op signalen dat het niet goed gaat, 
kan erger voorkomen. Het kan gaan om harde en 
zachte signalen:

• Harde signalen: hoog ziekteverzuim, groot 
 verloop, financiële tekorten, bevindingen van  
 interne en externe auditors, bevindingen van  
 de Inspectie voor de Gezondheidszorg, veel  
 incidenten en klachten, lage medewerkers- en  
 cliënttevredenheid.
• Zachte signalen: roddel en achterklap, 
 gemopper, ongemotiveerde medewerkers,  
 angst, dichte deuren, niet-pluisgevoel, achter 
 gehouden informatie. Maar ook het feit dat 
 er veel nieuwe plannen worden gemaakt, die  
 nooit worden afgerond moet bij u een 
 lampje doen branden. Is er wel voldoende  
 veranderkracht? Waar schort het aan?

Praten
Een analyse begint met praten met mensen van 
alle geledingen uit uw organisatie. Wat houdt hen 
bezig? Wat zijn hun dromen en wensen? Waar 
liggen zij wakker van? Waar gaat het naar hun idee 
goed en waar niet? De bestuurder van een organi-
satie met mensen die zich uit durven spreken en op 
tijd aan de bel durven trekken, kan rustiger gaan 
slapen. Hij weet dat er minder kans is op lijken in 
de kast. 
Maar zorgen dat mensen zich uitspreken vergt 
nogal wat van u als gespreksleider. U zult moeten 
zorgen dat iedereen zich uit durft te spreken, dat er 
vertrouwen is. Het vraagt een onbevooroordeelde, 
geïnteresseerde en faciliterende houding waarbij u 
continu gericht bent op hun vragen, meningen en 
ideeën. Pas later gaat u de informatie beoordelen 
en inkaderen. De non-verbale informatie bij een 
gesprek is net zo belangrijk als de verbale: wie is 
het meest aan het woord, wie is de probleem- 

Stilstand is achteruitgang, dus veranderen 
is het adagium. Maar veranderen om het 
veranderen is natuurlijk een heilloze weg. 
We doen het alleen om te verbeteren. Maar 
wat wil je verbeteren? En hoe pak je dat aan? 
Veranderen is meer dan het toepassen van 
standaard verandermethoden. Een gedegen 
analyse van alle lagen van de organisatie is 
essentieel om te komen tot een goede en 
verantwoorde veranderaanpak. De analyse 
helpt u verder en is de basis voor uw keuzes 
en plan van aanpak.
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eigenaar, is die aan het woord, is er gelegenheid 
voor iedereen om zijn verhaal te doen, mogen ze 
kritisch zijn, wordt een spreker afgekapt door an-
deren, wordt het probleem gebagatelliseerd?
Uw grondhouding is respect en waardering, maar 
soms zult u ook moeten doorvragen en confron-
teren: mij valt op dat …., ik krijg het gevoel dat …., 
ik zie dat …., wat gebeurt er precies …., waarom 
gebeurt dat zo …. Onderbuikgevoelens zijn vaak 
een graadmeter dat er meer aan de hand. Benoem 
het: ik heb er geen goed gevoel bij ….

Feiten
Een compleet beeld krijgt u pas als u ook de feiten 
boven tafel krijgt. De feiten over de harde signa-
len die hierboven genoemd zijn. Hoe hoog is het 
ziekteverzuim? Hoe staat het er financieel voor? 
Wat hebben de auditoren en de inspectie gecon-
stateerd? 

Factchecken
Raadpleeg meerdere bronnen en check de feiten. 
Kloppen de cijfers wel? Waar zijn ze op gebaseerd? 
Is het waar wat ik gehoord heb? 
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Analyse van de organisatie,
vergeet uw teams niet

Stilstand is achteruitgang, dus veranderen is het 
adagium. Maar veranderen om het veranderen is 
natuurlijk een heilloze weg. We doen het alleen 
om te verbeteren. Om dat goed te kunnen doen, 
start u met een analyse van uw organisatie. Maar 
vergeet de teams daarbij niet – ze zijn soms het 
ondergeschoven kindje. Er wordt gekeken naar het 
aantal incidenten, de bevindingen van de audits 
worden doorgenomen, het cliënttevredenheidson-
derzoek erbij gepakt; soms wordt er nog met een 
teamleider of een van de teamleden gesproken, 
maar een diepgaand onderzoek in het team wordt 
vergeten. En dat terwijl een gedegen analyse al een 
eerste interventie is.

Bewustwording
Bewustwording is de start van verandering. 
Teams, en ze zijn niet de enige, doen veel op de 
automatische piloot. Het dagelijks werk wordt 
routine. Op zich niets mis mee, maar diep ingesle-
ten gewoontes zijn niet makkelijk te veranderen. 
Enerzijds omdat ze verankerd zijn in het werk, de 
vanzelfsprekendheid van het alledaagse, ander-
zijds omdat mensen zich er niet bewust (meer) van 
zijn. Het begint dus met bewustwording bij team-
leden, teamleider en management. De analyse is 
een mooi middel om die bewustwording op gang 
te brengen. Maak gebruik van de verbaasde bui-
tenstaander. Stagiaires, nieuwe medewerkers, een 
teamleider van een andere afdeling, een kwali-

teitsfunctionaris, een coach – zij kunnen met een 
frisse blik de situatie aanschouwen. 

De foto
Het beeld van een ‘foto’ wordt vaak gebruikt. De 
‘foto’ brengt in beeld wat alomtegenwoordig is, 
wat te zien is in de dagelijkse praktijk. Dat klopt 
natuurlijk, maar je haalt er pas veel uit als je langer 
naar die ‘foto’ kijkt. Je ziet dan een cliënt die alleen 
in de huiskamer zit, teamleden die onderuitgezakt 
en ongeïnteresseerd bij een teamoverleg zitten, 
het gezicht van de teamleider dat op onweer staat, 
zeepdispensers die ontbreken, rondslingerende 
medicijnen. Kortom, de grijstinten, de vage achter-
gronden, de details.

Het verhaal achter de foto
Wat je niet op die foto ziet zijn de verhalen erach-
ter. De opvattingen, onderliggende paradigma’s, 
posities, ideeën, patronen en mechanismen. Je 
ziet niet de dingen die weggemoffeld zijn in een 
hoekje en een foto verklaart ook niet waarom 
het eruit ziet zoals het eruit ziet. Gebruik de foto 
als startpunt van een gesprek. Stel vragen als een 
verbaasde buitenstaander zonder vooroordeel en 
bespreek wat ze zelf precies zien, waarom het zo 
gaat. Probeer zo grip op de zaak te krijgen. 

Intensief betrekken
Een foto maken kan een buitenstaander; een foto 
verklaren kunnen alleen de betrokkenen. De bui-
tenstaander kan helpen met vertalen en zaken bij 

elkaar brengen. Probeer medewerkers te verleiden 
met een andere bril naar hun eigen werkelijkheid 
te kijken. Betrek ze intensief bij de analyse en geef 
ze zo een stem in de verandering. 

De diagnose
Zonder diagnose geen adequate behandeling. Een 
scherpe diagnose helpt, maar alle hoop wegslaan 
verlamt. Wie laat zich nog behandelen als hij bij 
wijze van spreken ten dode is opgeschreven? Laat 
zien wat er goed gaat én waar het mis gaat. Een 
kritische conclusie met suggesties voor versterking 
van het goede – daar kunnen medewerkers mee 
aan de slag.  
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Instrumenten en methodieken

Denken over veranderen
Methoden gericht op de veranderstrategie in het 
algemeen: het denken over veranderen. Deze 
methoden bieden handvatten om op een bepaalde 
manier naar situaties en mensen te kijken. Dit kan 
behulpzaam zijn in de analyse en diagnose van een 
situatie, maar ook om mensen te activeren om te 
gaan veranderen. 

Kleurenmodel De Caluwé
Het kleurenmodel kan op verschillende manieren 
worden gebruikt:  
• Het typeren van mensen en situaties
• Het stellen van een diagnose en ontwerpen  
 van een bijbehorende aanpak
• Reflectie op zichzelf, doordat mensen zichzelf  
 ermee kunnen typeren (reflectie op eigen  
 denkkaders, voorkeursaanpak, competenties  
 etcetera)

Integrale benadering en AQAL-model van 
Ken Wilber
De integrale benadering – ook wel gevangen in het 
AQAL/kwadrantenmodel – gaat ervan uit dat elke 

doelstelling of ambitie uiteen valt in vier aspecten. 
Om wezenlijke verandering te bewerkstelligen, 
dienen al deze aspecten te worden verweven tot 
een integrale aanpak. De benadering kan gebruikt 
worden als denkrichting of als diagnose- en analy-
semodel. 

Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken)
Appreciative Inquiry is een vorm van actie-on-
derzoek die mensen mobiliseert om verandering 
samen vorm te geven. Het centrale uitgangspunt 
is, dat je organisaties bouwt op wat goed werkt in 
plaats van te fixeren op wat niet werkt. Daarbij ligt 
de focus niet op het identificeren en oplossen van 
problemen, maar op waardering, eigenaarschap en 
samenwerken.
'Het waarderend werkboek' helpt met praktische 
schema’s, praktijkvoorbeelden, oefeningen en 
tips bij het toepassen van ‘Appreciative Inquiry’. 
Het boek sluit aan op het leerboek ‘Waarderend 
Organiseren' waarin de methode van Appreciative 
Inquiry wordt uitgelicht. 

Diagnose en analyse
Methoden die behulpzaam kunnen zijn bij de ana-
lyse en diagnose van een organisatie.

7-S-Model
Aan de hand van zeven vaste en integrale factoren 
kunnen de prestaties van een organisaties worden 
geanalyseerd, om zo inzichtelijk te krijgen waar de 
problemen zich voordoen. In een optimaal functi-
onerende organisatie komen alle aspecten uit de 

verschillende factoren met elkaar overeen; er is 
synergie tussen alle aspecten.

Inzetten van veranderingen
Het instrument is uitgewerkt door CC Zorgadviseurs 
en gebaseerd op de methodiek van R. Werkman e.a. 

Er wordt geen verandering ingezet om de veran-
dering. Men wil daadwerkelijk iets bereiken. Dat 
vraagt om een gedegen analyse vooraf. Met dit 
instrument kan een analyse worden uitgevoerd 
om veranderingen in te zetten of als er ergens een 
verandering wordt gehinderd. 
In dit instrument vindt u:
1. Vragen over:
 • Kenmerken van de organisatie
 • De aanpak van het veranderingsproces. 
2. Een scorelijst waarin u in een oogopslag ziet  
 wat meewerkt en wat tegenwerkt bij 
 veranderingen. 

Verandercanvas
De aanpak in het Verandercanvas is gebaseerd op 
het verandermodel van De Caluwé en Verhaak. Dit 
model kent een bepaalde opbouw en een aantal 
stappen. Op basis van deze veranderaanpak kunt u 
een eigen vraagstuk beschrijven: 
• Doorloop de stappen van het model
• Bepaal de belangrijkste actoren en 
 communicatiestromen
• Brainstorm over de mogelijke interventies die  
 helpen om bij de gewenste bestemming te  
 komen
• Het interventieplan kan worden opgetekend  
 tezamen met de impactanalyse  
 

Instrumenten en methodieken kunnen u 
helpen verandering op gang te brengen. We 
hebben ze onderverdeeld in: denken over 
veranderen, diagnose en analyse, integrale 
veranderaanpak en het activeren van men-
sen.
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Het activeren van mensen
Methoden gericht op het activeren van mensen om 
te gaan veranderen. Ze kunnen worden ingezet om 
mensen bijvoorbeeld bewust te laten zijn van hun 
eigen gedrag en handelen en de effecten daarvan. 

Cirkel van invloed en betrokkenheid
De cirkel van invloed en betrokkenheid biedt een 
bril om anders te kijken naar de dingen waar men 
tegenaan loopt. De cirkel richt zich op proactief en 
reactief zijn. Proactieve mensen richten zich op de 
cirkel van invloed. Reactieve mensen richten zich 
op de cirkel van betrokkenheid.

Leercyclus en leerstijlen van Kolb
David Kolb heeft een model opgesteld over erva-
ringsleren, een vorm van leren op basis van prak-
tijkervaring. 
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Verhalen

De visie als leidraad
Krijgt u jeuk van het woord visie? Heeft uw orga-
nisatie een visie omdat het moet? Staat bij u in de 
visie ook “De cliënt staat centraal”? 
Natuurlijk staat de cliënt centraal, maar niet alleen 
de cliënt. Ook uw medewerkers en uw organisatie. 
Een visie kan helpen om rustig maar gestaag, met 
kalme zelfverzekerdheid, iedereen meenemend, te 
werken aan goede zorg en een prettige organisatie. 

De visie is van en voor iedereen
Een visie is meer dan een visie op cliëntenzorg, is 
meer dan het centraal stellen van de cliënt. In de 
visie geeft u een breed beeld van wat voor orga-
nisatie u wilt zijn, zowel voor uw cliënten als voor 
mantelzorgers en medewerkers. Een goede visie 
raakt mensen; het weerspiegelt dat wat wezenlijk 
voor ze is. 

Ontwikkelen van een visie
Het ontwikkelen van een visie is nog niet zo een-
voudig. U doet het niet op een achternamiddag 
met een paar managers en een kwaliteitsfunctio-
naris. Tenminste niet als de visie de leidraad moet 
worden in uw organisatie. Visieontwikkeling vraagt 

tijd en aandacht; het vergt loskomen van de da-
gelijkse praktijk en het aanboren van een diepere 
laag bij uzelf en uw medewerkers. Mooie verhalen, 
aansprekende filmpjes, ontroerende foto’s kunnen 
daaraan bijdragen. 

We geven een aantal voorbeelden van vragen die 
aan de orde kunnen komen:
• Hoe kijken we naar onze organisatie? Wat voor  
 organisatie willen we zijn? 
• Wat voor Welke ideeën hebben we over de  
 besturingsfilosofie?
• Hoe wil ik zijn naar medewerkers? 
• Hoe wil ik zijn naar cliënten?
• Hoe kijk ik naar mijn omgeving?
• Wat zijn mijn wensen? Wat zijn mijn drijfveren?
• Hoe zou de organisatie eruit zien in mijn 
 dromen of in een ideale situatie?
• Wat is voor ons wezenlijk? Wat is de bedoeling  
 van onze organisatie?

Ga niet mee met allerlei hypes. Zelfsturing is een 
prima concept, maar niet voor iedereen. Waai niet 
mee met alle nieuwe winden, maar bedenk of het 
voor uw organisatie goed is. Een visie moet passen 
bij het DNA van uw organisatie. 

De visie handen en voeten geven
Als de visie echt de leidraad wordt voor het dage-
lijks handelen, zult u die in de praktijk handen en 
voeten moeten geven. 

Wat betekent het als jullie een lerende organisatie 
willen zijn? Hoe geef je dat vorm? Wat betekent 
dat voor leren op de werkvloer? Welke rol ver-
vullen praktijkbegeleiders en teamleiders hierin? 
Zitten zij voornamelijk achter hun bureau of lopen 
ze (als coach) rond op de werkvloer?
Wat houdt het betrekken van mantelzorgers in? 
Wordt daadwerkelijk aan hen gevraagd wat hun 
bijdrage kan zijn? Wat wordt er gedaan met hun 
meningen en ideeën? Mogen ze zelf invullen wat 
hun rol is of worden daar afspraken over gemaakt? 
Hoe zouden jullie het zelf graag zien? 
De visie wordt zo langzamerhand concreet. 

De visie helpt u om op uw eigen pad te blijven en 
niet voortdurend mee te gaan in de waan van de 
dag. 

De visie is de basis van goede zorg. Een goe-
de visie neemt mensen mee en inspireert ze.  
De visie als leidraad voor alles wat u in uw 
organisatie doet. 

Verandering op gang 
brengen Visie Leiderschap en

strategie
Persoonsgerichte 
zorg Basis op orde Leren
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De visie als leidraad,  
altijd en overal

Persoonsgerichte zorg in een prettige en veilige 
leefomgeving, samen met cliënt en familie, het 
staat vast in uw visie. Die visie is het fundament 
van uw organisatie. Maar gebruikt u hem ook? 
Of ligt hij in de diepste la en komt hij er alleen 
bij beleidsdagen uit? Dat is zonde. De visie moet 
leven, de visie stuurt. Zonder visie is het los zand. 
Zonder visie gaat iedereen zijn eigen richting. 
Benut hem, altijd en overal. Het moet een soort 
mantra worden. Wat is wijs om te doen in het licht 
van de visie? Waarvoor zijn we hier, wat vinden wij 
belangrijk? Zo blijven het geen loze woorden, maar 
wordt het praktijk. 

Multidisciplinair werken: pak de visie erbij
Disciplines die langs elkaar heen werken, zorg die 
niet goed op elkaar aansluit, dat is niet de beste 
zorg voor uw cliënt. Pak de visie erbij en stimuleer 
behandelaren, zorgverleners, welzijnsmedewer-
kers om samen te werken en constant het belang 
van de cliënt voor ogen te houden. Hoe kunnen 
we gezamenlijk de allerbeste persoonsgerichte en 
veilige zorg geven? Met soms risico’s, als die maar 
goed afgewogen zijn en besproken met cliënt en 
vertegenwoordiger. 

Methodisch werken: pak de visie erbij
Methodisch werken is een zorgverlenersterm, 
maar daarom niet minder belangrijk. Goed uitge-
voerd komt het de cliënt ten goede. De essentie 
van deze manier van werken is dat je voortdurend 

met kennis van zaken de cliënt observeert, de juis-
te vragen stelt, risico’s signaleert en dat bespreekt 
met cliënt en naasten en vervolgens omzet in de 
beste zorg voor die persoon op dat moment. Met 
de visie in de hand moeten medewerkers zich bij 
elke cliënt afvragen: wat is persoonsgericht voor 
deze man of vrouw? Wat is een prettige omgeving? 
Hoe maak ik het zo veilig mogelijk? Ben ik vol-
doende bekwaam?

Werkprocessen inrichten: pak de visie erbij
Alles wat u doet moet direct of indirect ten goede 
komen aan de cliënt. De inrichting van de proces-
sen is daar een weerslag van. Het werkend principe 
is: iedereen in de organisatie levert een bijdrage 
aan het welbevinden van de cliënt. Val daar steeds 
op terug en vraag u af hoe het proces daar een 
aandeel in kan leveren, hoe het zo goed mogelijk 
antwoord geeft op hulpvragen, wensen en ver-
langens van cliënten, hoe het bijdraagt aan goede 
zorg. 

Rolverdeling: pak de visie erbij
Persoonsgerichte en veilige zorg kan op het ene 
moment om een arts vragen, het volgende mo-
ment om een verzorgende of verpleegkundige, 
dan weer om een vrijwilliger of naaste. Blijf kritisch 
kijken naar de behoeften van cliënt en familie en 
bepaal wie de zorg moet verlenen. Zo is bijvoor-
beeld het opstartproces bij een nieuwe cliënt vrij 
complex. Als dat goed gebeurt, heb je er het hele 
zorgproces profijt van. Dan hoef je niet continu bij 

te stellen omdat je iets hebt gemist. Dan weet je 
wat de cliënt en de familie wil en wat er nodig is. 
Dan zijn de verwachtingen over en weer duidelijk. 
Geef in zo’n geval de regie in handen van een ver-
pleegkundige.

Familieparticipatie: pak de visie erbij
In uw visie staat vast iets over het samenwerken 
met familieleden. Maak die belofte waar. En doe 
het volgens uw visie, namelijk persoonsgericht. 
Familieleden kunnen verschillende rollen vervullen 
die andere activiteiten van zorgverleners vergen. 
Met een mantelzorger in de rol van ‘partner in de 
zorg’ moet de zorgverlener vooral samenwerken, 
met een ‘expert’ moet ze afstemmen, een ‘per-
soonlijke relatie’ moet ze faciliteren en wanneer de 
mantelzorger zelf ‘hulpvrager’ wordt, moet ze hem 
vooral ondersteunen. 
(SOFA-model, www.zorgvoorbeter.nl).

http://www.zorgvoorbeter.nl
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De visie als leidraad,  
en niet het systeem

U ziet het allemaal aan u voorbijtrekken: de HKZ, 
de inkooponderhandelingen, het nieuwe Kwali-
teitskader, de jaarlijkse begroting, de productiecij-
fers, de audits. U maakt deel uit van deze wereld, 
maar u verzucht: “Mijn wereld was toch meer dan 
alleen systemen?”

De systeemwereld heeft gewonnen ……
Systeemdenken lijkt het heersende denken in 
Nederland te zijn. Bij de overheid, de zorgverze-
keraars, brancheorganisaties, maar ook bij zor-
ginstellingen. Het druppelt door vanuit landelijk 
beleid via bestuur en management naar de zorg-
teams. Bedrijfsvoering is dominant geworden; geld 
en productie leidend. Kwaliteit is een systeem. 
Vaak gebeurt het onder het mom van transparan-
tie, maar even zo vaak is beheersing het eigenlijke 
motief. Als we het niet kunnen meten, is het er 
niet. Als we het niet sturen gaat het fout. Als we 
het niet controleren loopt het de spuigaten uit. 

Ook op de werkvloer zie je het terug. Zorgverleners 
hebben geleerd protocollair te werken, te voldoen 
aan de regels, audits te doen, checklists te gebrui-
ken. Ze ervaren het als een harnas. Initiatief en zelf 
nadenken zijn ze een beetje kwijtgeraakt. En ze 
worden daartoe ook niet uitgenodigd; ze moeten 
vooral uitvoeren. Het draait om geld en productie. 

 

…. of toch niet?
Er is een tegenbeweging op gang gekomen: weg 
met die checklistjes, weg met de bureaucratie, weg 
met die registratie. Meer vrijheid en regelruimte 
voor de professional lijkt het nieuwe mantra te 
worden. Maar redden we het daar dan wél mee? 
Wordt die zorg dan opeens wel goed? Komt er zo 
meer kwaliteit in de verpleeghuiszorg? Waarschijn-
lijk niet. U weet wel, kind en badwater. Die regels 
zijn niet voor niets ooit ingevoerd. De HKZ, Prezo 
of welk ander keurmerk ook is niet een door een 
kleine groep mensen bedacht systeem, maar een 
die alle wet- en regelgeving en veldnormen bevat 
en waar bestuurders uit de branche zich achter 
hebben geschaard. Instrumenten en vragenlijsten 
zijn de weerslag van onderzoek en praktijkervaring 
en kunnen zeer zinvolle hulpmiddelen zijn. 

Maar aan de andere kant: kwaliteit is geen sys-
teem. Kwaliteit is een goede relatie tussen cliënt 
en medewerker, samen zoeken naar wat belangrijk 
is in het leven van de cliënt, het juiste doen voor 
die persoon, ruimte voor eigen inbreng, een goede 
balans tussen wensen van de cliënt, professione-
le noodzaak en organisatorische mogelijkheden. 
Kwaliteit is ook deskundige medewerkers met veel 
kennis en de juiste vaardigheden. Kwaliteit begint 
kortom met visie. Die visie is het begin en niet het 
einde. 

Voeg die visie en de systeemwereld in elkaar. Dat 
is moeilijk, maar het kan wel. Wat veel organisaties 

doen is de HKZ of het Kwaliteitskader pakken en 
dat invoeren. Grote schema’s met alle onderdelen 
die afgevinkt moeten worden. Maar zo werkt het 
niet. De eerste vraag moet zijn: wat is mijn visie, 
wat heeft onze organisatie nodig om goede kwali-
teit van zorg te kunnen verlenen? Op basis daarvan 
worden de processen ingericht, teams samenge-
steld, in medewerkers geïnvesteerd. En dat alles 
kan daarna gespiegeld worden aan de HKZ, de 
Prezo, het Kwaliteitskader. Documenten die zin-
volle informatie bevatten, maar niet leidend horen 
te zijn. Pas ze op een natuurlijke manier in in jullie 
ideeën en manier van werken. Dan komt u los van 
het denken in systemen en instrumenten. Neem 
de regie en trek uw eigen plan, maar houd wat 
van buiten komt niet af. Vertaal het op een goede 
manier naar uw organisatie. 
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Verhalen brengen veel  
teweeg

Tevredenheidsonderzoeken, overzichten van 
MIC-meldingen, dossierchecks, managementinfor-
matie, klachtenregistratie, audits. Meten is weten, 
vanzelfsprekend. Maar kent u ook het verhaal ach-
ter de cijfers? De geschiedenis van de harde feiten? 
Verhalen kunnen u helpen de informatie te verkla-
ren, aan het licht te brengen wat medewerkers en 
cliënten werkelijk bezighoudt. Verhalen ontroeren, 
inspireren, zetten de boel op scherp. Verhalen 
helpen bij verandering. Verhalen zorgen voor een 
balans tussen de systeemwereld en de leefwereld. 

Waarvoor gebruik je verhalen?

Verhalen uit de leefwereld
In organisaties gaat het vaak over systemen: kwa-
liteitssysteem, financiën, audits. Wat er echt speelt 
in de leefwereld van cliënten en medewerkers blijft 
soms verborgen. Verhalen kunnen die leefwereld 
laten zien, ze kunnen beter weergeven wat van be-
lang is dan een audit of een tevredenheidsonder-
zoek. Verhalen kunnen exemplarisch zijn voor wat 
er speelt; soms de goede kanten, soms de minder 
mooie kanten. 

Verhalen als basis voor de visie
Een nieuwe visie ontwikkelen zonder platitudes, 
zonder algemeenheden; een nieuwe visie die niet 
voor de bühne geschreven is maar daadwerkelijk 
weergeeft wat cliënten, mantelzorgers, medewer-
kers en de organisatie bezighoudt en belangrijk 

vindt. Daar hebt u wat aan en verhalen kunnen 
helpen om dat voor elkaar te krijgen. Zeker zorg-
medewerkers zijn niet zo van de abstracte begrip-
pen en managementtaal; zij zijn van de praktijk, 
van de voorbeelden, van de verhalen. Laat ze 
vertellen wat ze raakt, wat ze bezighoudt, waar ze 
zich zorgen over maken, wat ze belangrijk vinden. 
Met de juiste begeleiding kunt u hier interessante 
informatie ophalen.

Verhalen om de rafels duidelijk te krijgen
Verhalen hoeven niet altijd positief te zijn. Ze 
kunnen ook heel goed weergeven waar het aan 
schort, waar de dillema’s zich bevinden, waar de 
rafels zitten. U kunt ze gebruiken om te leren en 
verbeteren. “Als we het met zijn allen hierover eens 
zijn, waarom lukt het dan niet om het zo te doen? 
Wat leidt ons af van de bedoeling, van onze af-
spraken?” Een goed verhaal geeft de kern van het 
probleem aan. 

Verhalen bij projecten
Een mooi plan van aanpak met doelstellingen, 
acties, indicatoren, planning, implementatie, bor-
ging is vaak de start van een project. Tussentijds 
wordt er geëvalueerd: zijn doelstellingen behaald, 
worden mijlpalen gehaald, verloopt het volgens 
planning, zit het financieel snor? Allemaal prima 
natuurlijk, maar wat levert dat project nou daad-
werkelijk op? Dat staat vaak niet in die evaluatie, 
want daar staan de harde feiten, de meetbare ele-
menten. Dat wat niet meetbaar is, de emoties, de 

trots, het chagrijn, de energie, is echter ook waar-
devol en kan met verhalen worden opgehaald. 
Samen vormen ze een mooi geheel. 

Verhalen als feedback
Elkaar feedback geven is nog niet zo eenvoudig. 
Hoe doe je dat op een prettige manier? Hoe geef je 
precies aan wat je bedoelt? Medewerkers vinden 
het soms makkelijker om elkaar verhalen te vertel-
len om zo aan te geven wat er gebeurt en wat dat 
met hen doet. Het stimuleert hen om zich kwets-
baar op te stellen. 
Wees wel alert op de impact van verhalen; die kan 
net zo groot zijn als feedback die niet goed ver-
woord is. Begeleid medewerkers om het op een 
prettige manier te doen. 

Hoe haal je verhalen op?

Zelf laten schrijven
Een deel van uw cliënten, mantelzorgers en me-
dewerkers is vast in staat om zelf een verhaal te 
schrijven, al moeten ze soms over de streep ge-
trokken worden. De aarzeling kan zitten in onbe-
kendheid, niet goed weten hoe het aan te pakken, 
bang zijn erop afgerekend te worden, denken 
dat er alleen positieve ervaringen mogen worden 
beschreven. Stimuleer ze en leg uit wat het belang 
van goede (positieve en negatieve) verhalen is en 
wat er mee gedaan wordt. 

Luistermeesters
Stel luistermeesters* aan. Mensen die hun luister-
vaardigheid hebben ontwikkeld en die tijd hebben 
om te luisteren, om de dingen die leven in een 
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Basis op orde Leren

groep op te pikken en daar verhalen over te schrij-
ven of anderen te stimuleren zelf een verhaal te 
maken. 

Interview
Niet iedereen kan of wil schrijven, maar velen heb-
ben wel een mooi verhaal. Interview ze en schrijf 
het verhaal namens hen op. Net zo waardevol. 

* Term die gebruikt wordt bij SVRZ in Zeeland. 

p2/2
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Instrumenten en methodieken

Verdraaide organisaties, terug naar de 
bedoeling. Van: Wouter Hart
Het boek ‘Verdraaide Organisaties’ gaat over de 
zoektocht naar hoe systemen en mensen zich tot 
elkaar verhouden en wat dat betekent voor het 
slim benutten van de kracht van allebei. In het vin-
den van de juiste balans blijkt ‘de bedoeling’ een 
even praktisch als noodzakelijke sleutel te zijn. Op 
weg, in veranderende tijden.

Wouter Hart en Marius Buiting ontwikkelden een 
model waarin drie cirkels onderscheiden worden:

1.  de systeemwereld, de wereld van regels, 
 protocollen en prestatieindicatoren;
2.  de leefwereld, de waardecreatie tussen  
 professional en de klant in het hier en nu;
3.  de bedoeling, daar waar het uiteindelijk om  
 te doen is.

Instrumenten en methodieken kunnen u 
helpen om te komen tot de ontwikkeling en 
implementatie van een gedragen visie. 

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/boek-verdraaide-organisaties-terug-naar-bedoeling/
https://www.waardigheidentrots.nl/tools/boek-verdraaide-organisaties-terug-naar-bedoeling/
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Verhalen

Modern leiderschap
Nieuwe tijden, nieuwe leiders. De jaren nul zijn 
alweer lang voorbij, de maatschappij is veranderd, 
financiering en wetten zijn gewijzigd, de gezond-
heidszorg ziet er heel anders uit. Dat vraagt om 
nieuw leiderschap passend bij deze tijd. Om 
modern leiderschap dus. 

Toekomstbeeld bepalen
Mooie visioenen, grootse vergezichten, u droomt 
er vast wel eens van. Maar zijn die realistisch in ge-
zondheidszorgland waar bezuinigingen en veran-
deringen schering en inslag zijn? En kunt u dat wel 
bereiken met de mensen in uw organisatie?
Vraag u daarom af: 
1. Hoe zit onze organisatie in elkaar?
2. Wat vraagt de cliënt, de markt, de omgeving  
 van ons? 
3. Waar willen we naartoe, wat willen én kunnen  
 we bieden? 

4. Moeten we nieuwe diensten ontwikkelen of  
 juist onderdelen afstoten? 
Als u die beelden duidelijk hebt, kunt u bepalen 
wat er bij u past en wat u nodig hebt om daar 
te komen. Het moet een realistisch plaatje zijn, 
realistisch wat betreft mensen en middelen. En dat 
vraagt zelf- en organisatie-inzicht. 
Als u uw jaarsalaris durft in te zetten op dit toe-
komstbeeld, is het vast geen megalomaan idee. 

Koers houden
U weet één ding zeker: de zorg in Nederland is 
altijd in beweging. Er komen altijd bezuinigingen, 
andere financieringsvormen, nieuwe wetgeving, 
andere partijen, veranderingen. Zaken die zich bui-
ten uw cirkel van invloed bevinden. De behoefte 
aan zorg en aandacht blijft hetzelfde, maar de hele 
context verandert voortdurend. In zo’n omgeving 
is het adagium: visie hebben, koers houden en 
bijsturen. 
Een traditioneel bestuurder stelt zich afhankelijk 
op: “Beste zorgverzekeraar en beste IGZ, zegt u 
het maar.” Zo’n bestuurder levert. Een modern 
bestuurder daarentegen kijkt vijf jaar vooruit; die 
voorkomt dat hij in een situatie komt waarin hij 
ad hoc moet reageren of afhankelijk wordt van 
anderen. Die heeft de ontwikkelingen min of meer 
al zien aankomen. Die heeft zijn tentakels in de 
maatschappij; die kijkt vooruit en naar zijn orga-
nisatie en naar zichzelf. Welke mensen hebben 
we nodig? Kunnen we onze huidige medewerkers 
opleiden? Of moeten we een aantal mensen ont-

slaan? En hoe regelen we dat netjes? Moeten we 
vastgoed afstoten? Complexe zorg overhevelen? 

Flexibel zijn
Er komt veel over de sector heen: stakeholders 
en financiering veranderen, het moet met steeds 
minder. Als je dan als management niet stevig in 
je schoenen staat en weinig flexibel bent, loop je 
vast. Koers houden, maar ook op tijd bijsturen, dat 
wordt er van u als modern bestuurder gevraagd. 
Door een aantal scenario’s te ontwikkelen, ver-
groot u uw flexibiliteit. U hebt geen grip op de 
omgeving, maar u kunt wel acteren, noem het 
een permanent omgevingsbewustzijn. Ontwikkel 
scenario’s die rekening houden met bezuinigingen, 
concurrentie, nieuwe spelers, nieuwe kwaliteitsei-
sen. De transities en hervormingen in de zorg bete-
kenen dat veel bestaande paradigma’s op de schop 
gaan. De snelheid waarmee de veranderingen zich 
voordoen, neemt almaar toe. Dan voelt het niet 
goed om met een strak gedefinieerd format of 
stappenplan te werken. Een alternatieve koers is in 
de eigen organisatie kennis, inzichten en ideeën op 
te halen, deze te bediscussiëren en de gegenereer-
de inzichten uit te werken in scenario’s. Scenario’s 
kunnen de toekomst niet voorspellen maar wel 
vóórstellen. Toets de alternatieve inzichten aan de 
systeemwereld van de zorg, benut ze om op om 
flexibele wijze alternatieven aan te boren. Door 
omdenken in scenario’s organiseer je flexibiliteit in 
de organisatie.

Een goed team formeren
Het gaat niet om de structuur, maar om de men-
sen. Laat u niet verleiden die structuur weer aan te 

Leiderschap en strategie zijn grote thema’s. 
Wat is de beste strategie voor nu en in de 
toekomst? Hoe zorgen we voor een duurza-
me, cliëntvriendelijke en efficiënte organi-
satie? En wat betekent dat voor het leider-
schap, zowel bij bestuur als management? 
Hoe zorgen we goed voor onze cliënten en 
medewerkers?

p1/2
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passen, maar kijk naar het personeel. En dan gaat 
het niet alleen om een goede bestuurder, maar om 
een goed team. Niet iedereen kan alles, dus is het 
belangrijk dat mensen elkaar aanvullen. Hebt u de 
juiste mensen om u heen? Weet u waar de zwakke 
kanten van uzelf en uw mensen zitten? En worden 
die opgevuld door sterke kanten van anderen? 
Regelmatig vernieuwen, ook in de top, brengt cre-
ativiteit, nieuwe kennis en vaardigheden. Een goed 
bestuurder zorgt er dan natuurlijk wel voor dat zijn 
mensen ergens anders goed terechtkomen.

Jezelf een spiegel voorhouden
Als het met de kwaliteit van zorg niet goed gesteld 
is, hebben veel bestuurders en managers de nei-
ging om de werkvloer of het middenmanagement 
daarop aan te kijken en daar wat te veranderen. 
Maar verandering begint in de top van de organi-
satie. Is de dynamiek in de raad van bestuur of het 
managementteam nog wel goed? Waarom is het 
eerder dan fout gelopen? 
Bij modern leiderschap hoort ook confrontatie: 
gaan wij als bestuur en management de verande-
ring realiseren? Hebben we de juiste mensen op de 
juiste plek? Hebben we voldoende expertise? Wat 
is mijn bijdrage aan deze organisatie? Durf in de 
spiegel te kijken en stel u kwetsbaar op. 
De conclusie kan zijn dat jullie de juiste mensen 
zijn, dat jullie in potentie de juiste mensen zijn, 
maar dat er wel intensief bijgeschoold of gecoacht 
moet worden, of dat jullie niet de juiste mensen 
zijn. Vraag hulp van bijvoorbeeld een extern coach 
om dit soms lastige proces, waarin ook allerlei 
zaken uit het verleden naar boven kunnen komen, 
te begeleiden. 
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Bestuurder, reflecteer!
In de hectiek van alledag schiet even rustig naden-
ken en kijken naar jezelf er vaak bij in. Uw agenda 
is volgepland en er is altijd wel iets waar u acuut 
op moet inspelen. Maar doet u dan wel recht aan 
uzelf en uw organisatie? Geeft u dan wel het goede 
voorbeeld?

Regelmatig stilstaan bij uw functioneren en reflec-
teren op uw eigen handelen levert u en de orga-
nisatie veel op. Als u daarin voorop gaat, zullen er 
zeker mensen volgen. 
Wij helpen u met een aantal kritische vragen op 
weg. Geef er eerlijk antwoord op en analyseer 
uzelf. 

1. Besturen:
 • Hebt u de visie beschreven en brengt u die  
  daadwerkelijk in de praktijk?
 • Zijn de processen en structuren op orde? En  
  passen die bij de visie?
 • Zijn de portefeuilles belegd?
 • Wie zijn belangrijke actoren? 
 • Weet u hoe de verhoudingen in de  
  organisatie zijn: wie zijn de informele leiders,  
  welke medewerkers ondermijnen de zaak,  
  wie is kritisch maar coöperatief, hoe is uw  
  positie?
 • Is dat wat op papier staat congruent met de  
  werkelijkheid?

 • Kent u de geschiedenis van de organisatie?  
  Leert u daarvan en houdt u er rekening mee?
 • Hebt u een sparringpartner, binnen of buiten  
  de organisatie?
 • Houdt er wel eens iemand u een spiegel  
  voor?
2. Stijl van leidinggeven:
 • Vangt u de belangrijke signalen op?
 • Denkt u regelmatig: “Ik heb plannen  
  geschreven, projectleiders benoemd,  
  managers aan zet gezet”? En denkt u dan  
  dat het wel goed komt?
 • Durven uw medewerkers kritiek op u te  
  leveren, met nieuwe ideeën te komen of nee  
  te zeggen?
 • Kunt u iedereen erbij houden als het 
  spannend wordt?
3. Weten wat er speelt:
 • Weet u wat er speelt op de werkvloer?
 • Laat u zichzelf daar regelmatig zien?
 • Gunt u zichzelf de tijd om een probleem te  
  ontwarren, het helemaal af te pellen? Of  
  bent u meer van de snelle oplossingen?
 • Is u bekend hoe de ondersteunende diensten  
  in de praktijk functioneren? Of ze echt  
  ondersteunend zijn aan het primair proces? 
4. Plannen:
 • Hoeveel projecten en plannen zijn er waar de  
  werkvloer iets mee moet?
 • Gaan de interventies goed of moet u iets  
  anders doen? Hebt u daar zicht op?

Houd een dagboekje bij en kijk daar regelmatig 
in terug. Vertrouw er al uw twijfels, goede ideeën 
en tekortkomingen aan toe. Het is de eerste stap 
op weg naar verandering. Gun uzelf de tijd. Rome 
is ook niet op één dag gebouwd. Ga rustig maar 
gestaag, met kalme zelfverzekerdheid werken aan 
uw ideale situatie. 

Zoom in en uit. Inzoomen om een duidelijk beeld 
te krijgen van uzelf en uw organisatie en uitzoo-
men om dat beeld in perspectief te plaatsen, om 
objectief ernaar te kunnen kijken en om de ver-
houdingen te kunnen zien. 
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Bestuurder, reflecteer! (2)
De Governancecode Zorg en de accreditatie van 
de Beroepsvereniging van bestuurders in de zorg 
(NVZD) vereisen allebei reflectie van de bestuur-
der. De code is zo opgezet dat hij “stimuleert tot 
reflectie op en het gesprek over het functioneren 
van bestuurders”. In de accreditatie wordt getoetst 
of de bestuurder “beschikt over het vermogen tot 
reflectie op het eigen handelen en het vermogen 
om die reflectie ook om te zetten in gedrag en in 
ander gedrag als dat nodig mocht blijken”. Maar u 
doet het natuurlijk niet alleen vanwege die code en 
accreditatie. Vaak en goed reflecteren kan uzelf en 
uw organisatie veel opleveren. 

Wat is reflectie?
Reflecteren is bewust nadenken over je eigen 
handelen om op die manier je professionaliteit 
te vergroten (www.taalwinkel.nl). Reflecteren is 
terugdenken en overzien, nadenken over jezelf, je 
gedrag of een activiteit. Doel van het reflecteren is 
het vergroten van begrip en inzicht en het verbete-
ren van je gedrag (www.leren.nl). Reflectie gaat dus 
niet alleen om het kijken naar en nadenken over 
het eigen handelen, maar ook over het aanpassen 
van gedrag als dat nodig is. 

Reflectie: een keer per jaar….
360°-feedback is een prima instrument om elk jaar 
te reflecteren. Alle relevante anderen in uw omge-
ving hebben zo de gelegenheid feedback te geven. 
U laat zien dat u het serieus neemt. 
Maar instrumenten moeten altijd gepaard gaan 
met een praatje: wat verwacht u van de mensen 

die het invullen, hoe weten zij dat het u menens is, 
hoe voelen ze zich vrij om te zeggen wat ze werke-
lijk denken, wat gaat u doen met die informatie? 
Er zijn een paar essentiële regels:
• Nodig mensen actief uit. 
• Zie het als een spiegel die anderen u voor- 
 houden en waarvan u kunt profiteren. 
• Met alleen halleluja schiet u niets op.
• Zo’n instrument is niet meer dan een hulp- 
 middel; daarna begint het gesprek. 

…. of in een doorlopende dialoog?
Een doorlopende dialoog, dat is wat er eigenlijk in 
elke organisatie zou moeten ontstaan. Reflectie 
op elk moment, gesprekken overal over, ideeën en 
meningen altijd welkom. 
Dialoog is geen vage managementterm. Ten Hen-
gel en Bommerez zeggen hierover: “Een dialoog is 
een gesprek waarin je zeer bewust en scheppend 
met elkaar praat in het hier en nu. Je laat je niet 
leiden door conditioneringen, opinies en ingeno-
men stellingen. De dialoog kent geen winnaars en 
verliezers, het is een explorerend en scheppend 
proces. Je maakt ruimte voor context, onderzoekt 
de relaties en verbindingen met andere aspecten, 
komt met alternatieven. Je accepteert en respec-
teert verschillen. Je spreekt vanuit je eigen mening 
en gaat de diepte in. Je bent je ervan bewust dat 
je visie op de werkelijkheid subjectief is en dat je 
reflectie en uitwisseling nodig hebt om de waar-
nemer te leren kennen en meer aspecten van de 
werkelijkheid te zien dan tot dusver. 

We moeten meer dan alleen beter met elkaar pra-
ten, we moeten het vermogen ontwikkelen samen 
te denken. Het vermogen onze collectieve intelli-
gentie te benutten voor optimale oplossingen. De 
dialoog is hiervoor een goed instrument.”
(bron: E. ten Hengel, J. Bommerez. Het oog kan 
zichzelf niet zien. Dialoog, de kunst van het samen 
denken, 2005)

Onder de juiste voorwaarden
Reflectie levert pas echt resultaat op als er een ‘re-
flectiesfeer’ in uw organisatie ontstaat. Een sfeer 
waarin alle medewerkers, van verzorgende tot ma-
nager en van facilitair medewerker tot bestuurder, 
op een prettige manier aan elkaar durven te laten 
weten wat ze van elkaar en van het werk vinden. 
Zo’n goede sfeer ontstaat niet vanzelf.

Creëer ontspanning
Creëer een beetje ontspanning, bij uzelf en in 
de organisatie. Niet alles is altijd even zwaar en 
moeilijk. Een beetje relativering en humor doen 
wonderen.

Creëer ruimte
Maak letterlijk en figuurlijk ruimte. Ruimte in uw 
hoofd, ruimte bij medewerkers in de vorm van tijd 
en ruimte om bij u binnen te lopen door de deur 
open te zetten. 

Wees zichtbaar
Zorg dat uw medewerkers u vaak zien, ze zullen 
dan eerder hun ideeën, meningen en frustraties 
spuien. Vraag wat ze ervan vinden als u toevallig 
toch een keer op de afdeling rondloopt. Straal uit 
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dat er makkelijk een gesprek met u aan te knopen 
is en sta open voor feedback. 

Wees nieuwsgierig
Nieuwsgierig naar de mening van anderen, 
nieuwsgierig naar wat hen bezighoudt. Oprechte 
belangstelling zorgt ervoor dat mensen een ingang 
hebben om hun zegje te doen. Het helpt ze over 
een drempel want niet iedereen is in staat om con-
structief woorden te geven aan wat hij vindt. 

Doe het samen
U bent dan wel de bestuurder en als zodanig 
eindverantwoordelijk, maar u doet het niet alleen. 
Laat aan medewerkers zien waarmee u bezig bent, 
vraag hen om hun mening en maak ze medever-
antwoordelijk. Dat geldt ook voor feedback en 
reflectie. Geen eenrichtingverkeer, maar een groot 
marktplein waar iedereen elkaar tegenkomt en 
met elkaar spreekt. Maar u bent wel degene die 
iedereen het marktplein op moet sturen. 

En haal af en toe het net op
Voortdurende reflectie, voortdurend met elkaar in 
gesprek zijn, daar kunnen veel ideeën en sugges-
ties uit voortkomen. Dus af en toe moet het net 
opgehaald worden en bekeken wat de vangst heeft 
opgeleverd. Welke conclusies kunnen we trekken, 
wat betekent dat voor onze organisatie, wat gaan 
we er vervolgens mee doen? Consumeer de mooie 
vissen en gooi de bijvangst terug. 

p2/2
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De bestuurder als aanjager
De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de 
kwaliteit van zorg. De bestuurder moet zijn of haar 
verantwoordelijkheid nemen. De bestuurder moet 
het goede voorbeeld geven. De bestuurder moet 
betrokken zijn. De bestuurder moet faciliteren. De 
bestuurder moet…. Wat moet u allemaal niet als 
bestuurder? Hoe gaat u zorgen dat de kwaliteit van 
zorg in uw organisatie op peil is? Natuurlijk is daar 
niet één methode voor. Natuurlijk past niet elke 
werkwijze bij u en bij uw organisatie. Maar mis-
schien spreekt onderstaande aanpak u aan. Doe er 
uw voordeel mee.

Het begon allemaal met een herkenbare situa-
tie. Verpleeghuis komt onder verscherpt toezicht 
omdat de medicatieveiligheid, multidisciplinaire 
samenwerking en het methodisch werken niet op 
orde zijn. Er is een financieel tekort. De bestuurder 
vertrekt; er komt een nieuwe. Uit het MT worden 
twee mensen ontslagen; interimmanagers komen 
even in hun plaats, later opgevolgd door nieuwe 
vaste krachten. Er wordt hard gewerkt om in dat 
half jaar onder het verscherpt toezicht uit te ko-
men. Dat lukt. 

Maar dan? De bestuurder vraagt zich af hoe nu 
verder? Nu is het urgentiebesef er; dat moeten we 
aangrijpen. Maar we zijn ook te ver doorgeschoten 
in alles vastleggen en regelen. Het vertrouwen is 
verdwenen. De bestuurder besluit om samen met 
een coach een structureel overleg in het leven te 
roepen met mensen die betrokken zijn bij kwaliteit 
(kwaliteits- en opleidingsfunctionarissen, mana-

gers) en dit overleg zelf voor te zitten. 
De eerste bijeenkomst start niet met een vaste 
agenda met actiepunten op het gebied van kwa-
liteit, maar met een verhaal van de bestuurder. 
“Waar ik pijn van in mijn buik krijg, is het risico 
dat een van onze cliënten in het ziekenhuis te-
rechtkomt omdat hij verkeerde medicatie heeft 
gekregen. Het bezorgt me slapeloze nachten als 
ik bedenk wat dat betekent voor de cliënt, voor 
zijn familie, maar ook voor onze medewerkers en 
vooral voor degene die de fout gemaakt heeft. Had 
ik het moeten zien aankomen? Had ik iets kunnen 
doen om het te voorkomen? Ik ben er niet gerust 
op en wil dit graag met jullie delen.”

Zo begon de eerste bijeenkomst. De buikpijn van 
de bestuurder maakt de weg vrij voor alle zorgen, 
grieven en frustraties van de aanwezigen. De bij-
eenkomsten gaan vooral over emoties en gedrag, 
over de ontmoeting. En niet over oplossingen of 
het afvinken van acties.

Emoties
De openhartigheid van de bestuurder maakt bij de 
aanwezigen veel los. Ook zij maken zich zorgen. 
Zorgen die ze nooit met anderen hebben durven 
delen, bang dat ze erop afgerekend worden. Door 
het verhaal van de bestuurder komen de opge-
kropte emoties los. Daar wordt tijd en aandacht 
aan gegeven; de aanwezigen voelen zich voor het 
eerst vrij om uiting te geven aan hun gevoelens. 

Gedrag 
Veelgehoorde zinnen in de organisatie zijn: 
• Ik wil niemand de schuld geven. 
• Zij doet het misschien niet altijd goed, maar ze  
 doet wel heel erg haar best. 
• Ik ben eigenlijk niet tevreden over haar werk,  
 maar ze werkt zo hard; ik zal er maar niets van  
 zeggen.
• Laat ik haar maar niet lastig vallen met mijn  
 vraag. 
• Ik voel me vaak schuldig omdat ik niet ieder 
 een tevreden heb kunnen stellen. Mijn lat ligt  
 heel hoog. 
Medewerkers stellen aan de ene kant hoge eisen 
aan zichzelf en aan anderen, maar zijn aan de 
andere kant niet in staat tot zelfreflectie en tot het 
aanspreken van elkaar als het niet goed gaat. Om 
dat te veranderen, moeten onderliggende patro-
nen ontrafeld worden: onmacht, slachtofferge-
drag, schuldig voelen, geen grenzen durven stellen. 
Een belangrijke rol is hierin weggelegd voor de 
coach. Ze begint met het benoemen van deze 
patronen en het stellen van vragen. Waarom voel 
je je onmachtig? Wat weerhoud je om de ander 
aan te spreken? Waarom voel je je slachtoffer? Wat 
kun je eraan doen om krachtiger en overtuigender 
te worden? Wat zijn de gevolgen van je schuldig 
voelen? 
Er wordt niet alleen gekeken naar de individuele 
personen, maar ook naar de organisatie. Deze 
traditionele, intern gerichte en top-down-geleide 
organisatie benut onvoldoende de expertise en het 
initiatief van medewerkers. Meer regelruimte kan 
hun de regie teruggeven.
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Door dit met elkaar te bespreken wordt duidelijk 
wat er precies gebeurt en waarom dit gedrag wordt 
vertoond. Maar het biedt ook kansen om alterna-
tieven te bespreken. Je schuldig voelen heeft geen 
zin; beter kun je spijt betuigen en actie onderne-
men. En waarom zou je de ander niet lastigvallen 
met jouw vraag? Misschien wil ze je heel graag 
helpen? Heb je haar dat wel gevraagd?

De bijeenkomsten zijn soms emotioneel, soms 
doortastend, soms een stap vooruit en twee terug. 
Dat het een zaak is van lange adem is een under-
statement. 

De bestuurder zorgt voor confrontatie, zelfont-
hulling en voorbeeldgedrag (geduld; visie, stijl en 
gedrag zijn congruent). De coach leidt het proces 
en faciliteert: luisteren, samenvatten, doorvragen, 
patronen benoemen, kenmerken uit de organisatie 
benoemen, zorgen dat dingen in beweging komen. 
Het uitgangspunt is steeds: het is niet erg als je een 
fout maakt, als je het maar erkent en er iets mee 
doet. Er wordt “ontschuldigd”. 

“Alle managementclichés zijn waar: het gaat om 
een cultuuromslag, de bestuurder moet betrokken 
zijn, het is een zaak van lange adem, alle betrokke-
nen moeten aangehaakt zijn. Maar waar het vooral 
om gaat: praat met elkaar, gooi het open, confron-
teer en geef het goede voorbeeld. We zijn nu twee 
jaar verder, we zijn er nog niet, maar wat hebben 
we veel bereikt.”
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Hoe maak ik het makkelijker 
en beter voor mijn mensen?

Hoe maak ik het makkelijker voor mijn medewer-
kers en beter voor mijn cliënten? Dat is de vraag 
die de bestuurder en het management bijna dage-
lijks zouden moeten stellen. 

Hoeveel tijd bent u bezig met het aansturen van 
weer een stuurgroep? Met het inrichten van een 
kwaliteitsmanagementsysteem? Met het managen 
van die 33 projecten? 
En hoeveel tijd besteedt u aan het praten met uw 
medewerkers en cliënten? Naar luisteren wat hen 
daadwerkelijk bezighoudt en hoe het voor hen 
beter en makkelijker kan? Het staat buiten kijf dat 
u beiden moet doen. Maar doet u het laatste ook 
of schiet dat er altijd bij in?

Zorg voor een visie op bestuurlijk leiderschap
Bestuurders zijn soms los gekomen van de orga-
nisatie; ze werken financieel gestuurd met een 
strakke planning- en controlcyclus. De financiën 
en de productie zijn het uitgangspunt. Het is een 
systeem-, controle- en verantwoordingswereld ge-
worden. Doet u dat ook? Maar past dat niet meer 
bij het bedrijfsleven dan bij de zorg? 
Modern, visionair leiderschap houdt meer reke-
ning met de menselijke maat en heeft een andere 
insteek: vanuit de visie de organisatie opbouwen, 
consequent de visie vertalen in concreet gedrag 
en dat gedrag ook zelf laten zien, ondernemen in 
plaats van overnemen. En dat vraagt om een be-
trokken bestuurder.

Weet wat uw cliënten en medewerkers 
bezighoudt 
U houdt vast elk jaar een cliënt- en medewerker-
stevredenheidsonderzoek en u hebt een cliën-
ten- en ondernemingsraad waarmee u regelmatig 
spreekt. Maar zeg eens eerlijk, weet u ook wat er 
precies leeft onder uw cliënten, hun familieleden 
en onder uw medewerkers? Krijgt u die informatie 
rechtstreeks tot u of via via?
Regelmatig rondlopen op de afdeling, zien en rui-
ken wat er gebeurt, praten met mensen; zo krijgt 
u meer informatie dan uit 10 tevredenheidsonder-
zoeken. Waarom plant u niet elke week een be-
zoek aan een team? Even een uurtje op de koffie. 
U proeft de koffie en de koekjes, ziet de omgang 
tussen zorgverleners en cliënten, proeft of de 
relatie tussen mantelzorgers en zorgverleners wel 
snor zit, hoort wat mensen bezighoudt. Zo weet u 
straks echt wat u kunt doen om het beter voor uw 
cliënten te maken. 

Weet wat de effecten zijn van uw handelen 
op de werkvloer 
Bijna alles wat u als bestuurder en management 
onderneemt, heeft gevolgen voor de werkvloer. 
Daar vallen die 33 projecten en nieuwe afspraken 
als ballen uit de lucht neer. Onmogelijk dat die 
zorgverleners ze allemaal kunnen vangen. De kans 
is groter dat ze erover struikelen. Bij de vraag “Hoe 
maak ik het makkelijker en beter voor mijn men-
sen?” is dit een belangrijk aspect. Moeten we wel al 
die projecten doen? Welke prioriteiten stellen we? 

Bereiken we niet veel meer als we maar een paar 
onderwerpen per jaar goed doen in plaats van 33 
onderwerpen half? U roept dat het er geen 33 zijn, 
maar tel maar eens wat er per jaar aan onderwer-
pen, projecten, opdrachten, afspraken, veranderin-
gen naar de werkvloer gaat. U zult ervan schrikken. 
Neem u voor dat niet meer te doen en ga morgen 
nog aan de slag om het uw mensen makkelijker te 
maken. 
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Is het bij u ook BBGW?
Is uw beleid BBGW? Zijn uw projecten BBGW? Als 
u iets nieuws implementeert, vraagt u zich dan ook 
af of het BBGW is? BBGW: is het bepaald, is het 
bekend, wordt het gebruikt, werkt het?
Soms kan het helpen om een term voortdurend te 
gebruiken. Niet omdat het per se zo moet, maar 
omdat dingen die ingesleten zijn en tot routine zijn 
gemaakt, rust geven. Je doet ze automatisch, je 
hoeft er niet steeds over na te denken. 

 

Is het bepaald?
Afspraken moeten worden vastgelegd, beleid wor-
den bepaald, protocollen worden vastgesteld. 
Onder dit eerste onderdeel ‘Is het bepaald?’ vallen 
drie aspecten:
1. Zijn er afspraken gemaakt? Is duidelijk voor  
 iedereen wat er van haar verwacht wordt? 
 Zijn de juiste mensen betrokken?
2. Zijn de afspraken beschreven? Soms voldoen  
 mondelinge afspraken, maar veelal zullen ze  
 op papier gezet worden. Protocollen, 
 procedures, richtlijnen, beleid. Wees kritisch  
 op wat er beschreven moet worden, wat 
 mondeling kan en hoe nauw of ruim de kaders  
 moeten zijn. Schat in waar er ruimte gelaten  
 kan worden. 
3. Zijn ze vastgesteld? Heeft de bestuurder, het  
 MT en/of de teamleider het fiat gegeven? Is  
 er ook een evaluatiedatum vastgesteld en is  
 duidelijk wie die evaluatie gaat doen?
Is het niet bepaald? Stel het vast. 

Is het bekend?
Wat heb je aan een mooi kwaliteitshandboek als 
niemand het kent? Wat heb je aan protocollen 
waarvan niemand weet heeft? Wat heb je aan bu-
reaulabeleid? Niets. Zorg dat het bekend is. Maar 
dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Eenmalig 
een bericht de organisatie insturen is meestal 
niet voldoende. Voortdurend onder de aandacht 
brengen helpt. Is er een cliëntbespreking? Laat een 
medewerker de protocollen uit het handboek erbij 

pakken. Nieuw beleid? Ga eens langs op de afde-
lingen. Een nieuwe procedure? Attendeer mede-
werkers er op een ludieke manier op. Wees creatief 
en herhaal.
Is het niet bekend? Informeer en blijf informeren.

Wordt het gebruikt?
Bekend ≠ wordt gebruikt. Bekendheid is wel een 
voorwaarde voor gebruik, maar voor gebruik is 
meer nodig, zoals motivatie, inzicht, kennis en 
vaardigheden. Besteed daar dus aandacht aan bij 
implementatie. 
Wordt het niet gebruikt? Leer en coach.

Werkt het?
De juiste mensen betrekken bij het bepalen van het 
beleid en het maken van de afspraken voorkomt 
voor een groot deel dat het achteraf niet werkt. 
Maar niet alles is te voorzien en bovendien kunnen 
omstandigheden wijzigen. Vraag u dus altijd af of 
iets in de praktijk werkt. Niet alleen bij de evalua-
tie, maar ook vlak na de start en tussentijds. Niets 
zo frustrerend voor medewerkers als werk moeten 
doen dat niets of niet het goede oplevert. 
Werkt het niet? Evalueer en stel bij. 

Bepalen

Er mee/aan
werken

Ambities
Doelen

Resultaten
Aanpak

Bekend 
maken

Monitoren 
of het werkt
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Afstemmen, afstemmen, 
afstemmen
Kwaliteit van zorg ontstaat in alleen in goede sa-
menwerking, als alle medewerkers in een zorgor-
ganisatie hun steentje bijdragen. De één in direct 
contact met de cliënt, de ander wat meer op af-
stand. Alle processen moeten zodanig zijn ingericht 
dat ze bijdragen aan een effectieve en efficiënte 
zorgverlening, alle afspraken binnen de organisatie 
moeten op elkaar aansluiten, het beleid moet een-
duidig zijn. Dat betekent afstemmen, afstemmen, 
afstemmen.

Afstemmen = de driehoek organiseren
Afstemmen begint met bedenken welke spelers 
aan tafel moeten zitten. Het gaat om de spelers 
in de driehoek Cliënt – Medewerker – Organisatie. 
Vertegenwoordigers van zorg en welzijn (ver-
pleegkundigen/verzorgenden, VAR, behandelaren, 
welzijnsmedewerkers), management, bestuur, 
opleiding en staf moeten aanwezig zijn. Afstem-
ming op het niveau van vakinhoud, samenwerking 
en lerend vermogen. 

Afstemmen = belangrijke rol voor bestuur en 
management
U als manager bent een belangrijke schakel in de 
afstemming. U moet zorgen dat de juiste mensen 
aan tafel zitten, dat de juiste onderwerpen op tafel 
komen, dat er gestuurd wordt op resultaat. Stimu-
leer eigenaarschap, geef mensen de juiste positie, 
geef aan wat u van ze verwacht. 

Afstemmen = structuur
Afstemmen is niet af en toe even binnenlopen bij 
een medewerker. Afstemmen is een goede over-
legstructuur met de juiste mensen over de juiste 
onderwerpen. Wanneer daar een goede structuur 
voor is gebouwd, bespaart dat veel tijd en energie. 
U weet dat er over de goede dingen door de juiste 
mensen wordt overlegd. 

Afstemmen = terugkoppeling
Weet iedereen welke informatie de ander nodig 
heeft om zijn werk goed te doen? U kunt wel roe-
pen dat terugkoppelen belangrijk is, maar wat dan 
en naar wie en waarom? Als medewerkers weten 
dat anderen op hun informatie zitten te wachten 
zullen ze eerder geneigd zijn die persoon op tijd te 
informeren. Laat elkaar weten wat je wilt weten en 
waarom. Stimuleer dat als manager. 

Afstemmen = verbinding
U kunt het nog zo goed geregeld hebben in over-
legstructuren, u kunt de kaders heel helder hebben 
geschetst, de afspraken op papier hebben gezet 
en toch kan het niet voldoende zijn. Want eerlijk 
is eerlijk, als mensen zich niet verantwoordelijk 
voelen voor meer dan het uitvoeren van hun eigen 
taken, kan er nog veel mis gaan. Iedereen in de 
organisatie moet ervan doordrongen zijn dat jullie 
het samen doen, dat er verbinding moet zijn, dat 
iedereen verantwoordelijk is om actie te onderne-
men als hij iets signaleert, dat het niet ophoudt bij 
de eigen afdeling.

Afstemmen = nodig voor basis op orde
U wilt zicht houden op de belangrijke zaken in uw 
organisatie, op wat er in de cliëntenzorg gebeurt. 
Niet hap snap, maar structureel. Dat kan alleen 
door gebruik te maken van de juiste informatie-
bronnen en de juiste mensen. Zorg voor dat struc-
turele overleg en stimuleer mensen open en eerlijk 
de informatie op tafel te leggen. Alleen dan kunt u 
op tijd bijsturen. 

Kortom, afstemmen draagt bij een duurzaamheid
Nieuwe projecten, pilots, verandertrajecten – alle-
maal leuk en aardig, maar hoe zorgt u dat ze beklij-
ven? Dat gebeurt alleen al ze opgenomen worden 
in de dagelijkse praktijk, in de vaste overlegstruc-
tuur. Als ze op tafel komen bij de juiste mensen, in 
de driehoek Cliënt – Medewerker – Organisatie. Als 
het goed op elkaar afgestemd wordt, we kunnen 
het niet vaak genoeg zeggen.
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Instrumenten en methodieken

Stakeholdersvragenlijst
De vragenlijst Stakeholders kunt u gebruiken om 
een telefonisch interview te houden bij uw stake-
holders.
• De duur van het telefoongesprek is 15 tot 25  
 minuten per stakeholder.
• De vragenlijst bevat 15 vragen die gaan over  
 o.a. de relatie van stakeholder met de zorg- 
 organisatie, de mening van de stakeholder,  
 de rol van de stakeholder en de samenwerking. 
• De interviewer dient onafhankelijk te zijn van  
 de organisatie en ervaring te hebben met dit  
 soort interviews en met het duiden van de  
 verhalen achter de uitspraken.

360°-feedback
Het wordt steeds belangrijker dat medewerkers 
elkaar structureel feedback geven.
360°-feedback is hiervoor een geschikte methode. 
Bij deze methode wordt vanuit verschillende rich-
tingen feedback gegeven. Vooraf wordt bepaald 
wie feedback wordt gevraagd. 

Instrumenten en methodieken kunnen u on-
dersteunen en versterken in uw leiderschap. 
De volgende instrumenten en methoden zijn 
door de coaches benoemd als behulpzaam.

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/stakeholdersvragenlijst/
https://www.waardigheidentrots.nl/tools/360-graden-feedback/
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Verhalen

Persoonsgerichte zorg,  
logisch toch

Persoonsgerichte zorg, iedereen heeft er de mond 
van vol. Ook in het nieuwe Kwaliteitskader Ver-
pleeghuiszorg staat het weer: de cliënt is uniek, hij 
moet de mogelijkheid hebben zijn eigen regie te 
voeren, de zorgdoelen moeten gezamenlijk wor-
den opgesteld. Het klinkt zo mooi, maar de prak-
tijk is weerbarstig en persoonsgericht zorgen is 
nog niet zo eenvoudig. Want hoe weet je wat echt 
belangrijk is in het leven van jouw cliënt? 

Durf de moeilijke vragen te stellen
Iemand goed leren kennen doe je niet in één ge-
sprek, dat kost tijd. Het is een zoektocht en soms 
een moeilijke. Je hebt als verzorgende of verpleeg-
kundige lef nodig om indringende vragen te stel-
len. Vragen die vaak heel privé zijn: hoe is de relatie 
met uw vrouw? Vragen die veel ellende naar boven 
halen: waarom komen uw kinderen niet meer op 

bezoek? Vragen die veel verdriet oproepen: wat 
betekent het voor u om in het verpleeghuis opge-
nomen te zijn? Vragen die onzekerheid opwekken: 
wat wilt u nog in deze laatste levensfase? 

En met lef alleen ben je er nog niet. De kunst van 
het vragen stellen is ook om een gevoeligheid te 
ontwikkelen voor wat de ander prettig vindt. Is hij 
gewend om open te zijn, zijn ziel en zaligheid bloot 
te geven? Of heeft hij wat meer tijd nodig? Voelt hij 
zich op zijn gemak bij jou? Durft hij zelf de confron-
tatie aan met zijn eigen antwoorden? Er kan veel 
ellende naar boven komen en daar moet jij, maar 
ook je cliënt, maar mee om kunnen gaan.

Naast lef vraagt het van jou ook een oordeelloze 
blik. Laat je oordeel thuis want zonder oordeel 
kom je veel verder. Ga nieuwsgierig op onderzoek 
uit. Stel open vragen en vraag na wat je ziet.

Collega’s, ondersteun elkaar
Als je van huis uit niet gewend bent om open te 
zijn of je hebt niet geleerd indringende vragen te 
stellen, zul je dat bij je cliënt ook niet zo makkelijk 
doen. Dus dat betekent: oefenen, oefenen, oefe-
nen. Spreek in je team af dat jullie dat onderling 
gaan doen. Doe daar ervaring op.
Oefen in het stellen van lastige vragen: waar is het 
fout gegaan? Waarom heb je dat zo gedaan? Waar 
kan ik je helpen? 
Oefen in het oordeelloos kijken: hoe weet je dat? 

Waar baseer je dat op? Hoe ben je daar achter 
gekomen? 
Oefen in het omgaan met narigheid: loop er niet 
van weg, maar praat het met elkaar uit. Zie het als 
een gelegenheid om te oefenen. Als je het samen 
een keer goed opgelost hebt, kun je dat een vol-
gende keer ook. En durf je meer te bespreken met 
de cliënt. 

Teamleider of manager, geef het goede 
voorbeeld
Dat wat je zegt en dat wat je doet moet op elkaar 
aansluiten. Bedenk wat jij uit wilt stralen en wees 
je bewust van je eigen gedrag. Wil je dat je mede-
werkers geïnteresseerd zijn in hun cliënten, wees 
dan zelf ook geïnteresseerd in je medewerkers. 
Wil je dat zij moeilijke kwesties met de mantelzorg 
bespreken, durf het dan zelf ook aan om lastige 
vragen aan te stellen. Wil je dat zij niet meteen een 
oordeel hebben over de cliënt of mantelzorger, 
behandel hen dan ook onbevooroordeeld. 

En laat zorgverleners niet met de narigheid zitten. 
Als er ellende op tafel komt, zorg dan dat je er 
bent en dat je het samen met hen oplost. Zo doen 
ze positieve ervaringen op die hen, maar ook jou, 
helpen om met een gerust hart complexe situaties 
aan te pakken. En die komen veel voor in de zorg!

In de loop van de jaren zijn er al verschil-
lende termen langsgekomen: cliëntgericht, 
vraaggestuurd, belevingsgericht, cliënt cen-
traal en nu persoonsgerichte zorg. Allemaal 
met de bedoeling om de cliënt als uitgangs-
punt te nemen en om de kwaliteit van leven 
zo goed mogelijk te laten zijn. 
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Persoonsgerichte zorg 2
Mooie term, persoonsgerichte zorg. Iedereen die 
zorg die precies bij hem past. Maar hoe krijg je dat 
voor elkaar met zoveel verschillende cliënten en 
zoveel verschillende zorgverleners? Het zal niet 
altijd lukken, maar probeer er zo dicht mogelijk bij 
te komen.

Ken je cliënt
Persoonsgerichte zorg begint met de vraag “Wie is 
die persoon eigenlijk?” De vraag is eenvoudig, het 
antwoord niet. Kunnen we iemand wel echt leren 
kennen? Kunnen we er achter komen wat hij of zij 
wil? Zeker bij mensen met dementie is dat lastig. 
Maar ook bij somatische cliënten. De vraag is of 
iemand in een zorgafhankelijke relatie wel het ach-
terste van zijn tong laat zien. We moeten ons dit 
realiseren, maar vervolgens wel alle moeite doen 
te weten te komen wat er voor die cliënt toe doet. 
Observeren, vragen stellen, spreken met mantel-
zorgers – meestal moet je dat allemaal doen. Maar 
denk ook eens aan perspectiefwissel. Verplaats je 
in die ander. Niet alleen door te denken wat jij in 
zo’n situatie zou willen, waarschijnlijk iets anders 
dan deze cliënt, maar door in haar huid te kruipen. 
Wat zou er in haar hoofd omgaan? Wat zou ze op 
dit moment willen? Ga eens op haar stoel zitten, 
misschien wel letterlijk, en bekijk de wereld door 
haar ogen. 

Je eigen normen en waarden
Niemand geeft neutraal zorg, je neemt jezelf altijd 
mee. Gelukkig wel, want dat maakt de zorg zo 
mooi en persoonlijk, dat maakt dat er een klik kan 

ontstaan tussen zorgverlener en cliënt. Wees blij 
dat niet iedereen hetzelfde is en hetzelfde denkt. 
Hoe meer kleuren in een team, hoe mooier het 
palet. Maar realiseer je tegelijkertijd dat je eigen 
normen en waarden van invloed zijn op jouw zorg-
verlening, op hoe jij naar de cliënt kijkt, op wat jij 
belangrijk vindt, op hoe je je collega’s beoordeelt. 

Vertel elkaar verhalen
Het mooie van verhalen is dat er emotie in zit. Ge-
voelens brengen wat teweeg bij jezelf en bij de an-
der. Het helpt om over je gevoelens, gedachten en 
meningen te praten met je collega’s. Persoonlijke 
verhalen, mooie voorvallen, ontroerende anekdo-
tes, vervelende situaties – ze helpen jullie als team 
verder om inzicht te krijgen in wat er gebeurt in je 
relatie met bewoners. En, als je er open voor staat, 
kan het je helpen te ervaren wat er onderhuids 
gebeurt, je verborgen voorkeuren, je verborgen 
vooroordelen. 

De moeilijke onderwerpen bespreken
Cliënten in het verpleeghuis zijn mensen in hun 
laatste levensfase, mensen met veel gebreken, 
soms veel pijn, mensen die veel verloren hebben 
in het leven. Verdriet, afscheid en rouw zijn onder-
werpen die dagelijks aan de orde zijn en die raken 
aan het wezen van de mens. 
Dit is ook wat persoonsgerichte zorg zou moe-
ten zijn, namelijk moeilijke onderwerpen op tafel 
leggen. Bespreek met het team die ingewikkelde 

zaken; een moreel beraad kan je daarbij helpen. 
Dit is een gestructureerd en methodisch groepsge-
sprek over een morele vraag naar aanleiding van 
een concrete ervaring. Zo’n beraad moet wel geleid 
worden door een goede gespreksleider; denk aan 
een leidinggevende, coach of psycholoog. 
Realiseer je dat niet alles op te lossen is, de inge-
wikkeldheid neem je niet weg. Maar het helpt om 
het er met elkaar over te hebben.

Fijne dag
De kunst is om persoonsgerichte zorg niet te groot 
te maken, geen complexe onderneming, geen 
groot verandertraject waarvan iedereen denkt: 
“Wat moet ik ermee? Hoe pak ik het aan?”. Het is 
al heel wat als je je cliënten een fijne dag bezorgt. 
Wat kun jij vandaag doen om dat voor elkaar 
te krijgen? Kijk aan het eind van je dienst of dat 
gelukt is, wat er wel en niet goed ging. Dan kun je 
morgen de goede dingen behouden en de minder 
goede dingen verbeteren. 
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Instrumenten en methodieken

Cliëntervaring: vragenlijst + dashboard
Dit instrument kunt u gebruiken om met uw cliën-
ten te evalueren. 
Het bestaat uit twee onderdelen:
1. Acht vragen aan de cliënt. U bepaalt zelf welke  
 vragen u stelt. In de handleiding worden 
 daarvoor suggesties gedaan. 
 Er kan gescoord worden met goed, voldoende,  
 onvoldoende, slecht. Medewerkers kunnen 
 direct in het excelbestand de antwoorden 
 aanvinken. 
2. Een dashboard met alle resultaten: % goed/ 
 voldoende/onvoldoende/slecht per vraag, 
 totaalscore, het aantal cliënten en het aantal  
 metingen. 

Fleximatrix
Elke cliëntengroep heeft een eigen zorgvraag. Om 
daar goed op in te kunnen spelen, is het belang-
rijk dat zorgverleners zicht hebben op hun kennis, 
bevoegdheden en bekwaamheden. De fleximatrix 
is een mooi hulpmiddel om die inzetbaarheid in 
beeld te brengen en te verbeteren. 

Instrumenten en methodieken kunnen u 
ondersteunen in het bereiken van meer en 
betere persoonsgerichte zorg. De volgende 
instrumenten en methoden zijn door de coa-
ches benoemd als behulpzaam.

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/clientervaring-vragenlijst-dashboard/
https://www.waardigheidentrots.nl/tools/fleximatrix/
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Verhalen

Eigenaarschap
Sommige begrippen worden te pas en te onpas 
gebruikt en verliezen daardoor een beetje hun 
betekenis. Eigenaarschap is er daar een van. Toch is 
het concept van eigenaar zijn over, je verantwoor-
delijk voelen voor heel waardevol. We nemen het 
begrip eens onder de loep, vanuit het perspectief 
van de zorgverleners en de raad van bestuur en het 
management.

Eigenaarschap = verantwoordelijkheid voelen en 
nemen
Als zorgverlener wil je dat het werk goed verloopt 
en je weet dat jij daar een belangrijke bijdrage in 
hebt. Dat is je verantwoordelijk voelen. Je bent 
voortdurend alert op wat goed en niet goed gaat, 
je neemt initiatief tot verbetering en je volgt het 
effect ervan. Dat is verantwoordelijkheid nemen. 
Voor bestuur en management is dit niet anders. 

Eigenaarschap = je verantwoorden
Eigenaarschap houdt ook in: je verantwoorden, 
laten zien wat je doet, beargumenteren waarom je 
dat zo doet. Leg uit waarom je iets wel of niet doet, 

wat wel en niet kan. Je bent zichtbaar open en 
transparant; alleen dan kun je het ook van anderen 
verwachten. Geef als bestuur en management het 
goede voorbeeld.

Eigenaarschap = kwaliteiten hebben, houden 
en inzetten
Zorgverleners die zich eigenaar voelen van hun 
vak zijn op de hoogte van de actuele standaarden 
en handelen daarnaar. Ze zijn bereid te leren. Zij 
zetten hun kwaliteiten in bij het eigen werk, maar 
ook als lid van een team. Een team toont eigenaar-
schap voor de eigen cliëntengroep, als zij elkaars 
(expert)kwaliteiten kennen en benutten. Soms is 
het handig om aandachtsvelders aan te stellen.  
Ook al ben je van goede wil, je kunt niet alles bij-
houden, alle nieuwe ontwikkelingen volgen, alles 
lezen. Dus waarom zou je niet de relevante onder-
werpen verdelen? Medicatieveiligheid, hygiëne, 
huidletsel, onvrijwillige zorg, ECD? Een medewer-
ker die de vakliteratuur bijhoudt, die deelneemt in 
werkgroepen, die een extra oogje in het zeil houdt, 
die collega’s aanspreekt.
Bestuur en management voorzien in de voorwaar-
den om kwaliteiten in te zetten. Er is voldoende 
gelegenheid te leren en er is een diverse teamsa-
menstelling waarin alle kwaliteiten vertegenwoor-
digd zijn.

Eigenaarschap = zeggenschap krijgen en nemen 
De liefde moet van twee kanten komen. Wie heeft 
er zin om zijn vakliteratuur bij te houden als hij 

nooit mee mag denken? Wie heeft er zin in een 
scholing die helemaal niet aansluit bij wat hij nodig 
heeft? Wie steekt er nog energie in zijn werk als 
hij er niets over te zeggen heeft? Eisen stellen aan 
zorgverleners moet hand in hand gaan met profes-
sionele vrijheid, met autonomie, met een klimaat 
waarin de zorginhoud centraal staat. Bestuur en 
management voorzien hierin, teams nemen de 
ruimte die zij krijgen.

Eigenaarschap = commitment
Hoe kun je eigenaar zijn van je vak als je niet achter 
de organisatie staat waar je dat vak moet uitoe-
fenen? Hebben we het hier wel eens over? Binnen 
het team, binnen de organisatie?
Commitment gaat over betrokkenheid, toewij-
ding, binding met de organisatie. Het lijkt erop 
dat dit aspect van eigenaarschap minder aandacht 
krijgt in organisaties, terwijl het hardop uitspre-
ken ervan tot nadenken aanzet. Het gesprek over 
commitment is waardevol binnen een team, maar 
ook tussen management en zorgverleners. Vraag 
medewerkers erom, laat ze bij wijze van spreken 
opnieuw ‘solliciteren’. De boodschap is: als je niet 
achter de organisatie en het team staat, is dit niet 
de juiste werkplek voor jou. 

Cliënten en mantelzorgers moeten ervan uit 
kunnen gaan dat er goede en veilige zorg 
verleend wordt. De basis moet daarvoor op 
orde zijn en teams moeten voldoende ex-
pertise en tijd hebben. 
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Methodisch werken, zo  
eenvoudig nog niet

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wordt 
methodisch werken de basis van verpleeghuiszorg 
genoemd. Dat goed voor elkaar krijgen is echter 
nog niet zo makkelijk. Voor veel zorgverleners is 
het een abstract begrip. Zij zien het als iets dat ook 
nog moet en niet als uitgangspunt van zorgverle-
ning; het is een sluitpost in hun dagelijks handelen. 
En dat terwijl methodisch werken zich uitstekend 
leent om persoonsgerichte zorg vorm te geven. 
Wat wil die cliënt? Wat heeft hij nodig? Hoe gaan 
we dat ten uitvoer brengen? Wat kan er in onze 
organisatie? Welke afspraken maken we? En hoe 
blijven we dat doorlopend monitoren? Allemaal 
vragen die bij methodisch werken én bij persoons-
gerichte zorg moeten worden gesteld.

Definitie methodisch werken
Er zijn verschillende termen in omloop als het 
gaat om methodisch werken: klinisch redeneren, 
verpleegkundig redeneren, methodisch handelen, 
planmatig werken. Welke term of welke definitie je 
ook gebruikt, het overkoepelende thema is sys-
tematisch denken en handelen. Lambregts et al. 
geven in Leren van de toekomst (2012) een mooie 
definitie van klinisch redeneren die ook past op 
methodisch werken: “Klinisch redeneren is het 
continue proces van gegevensverzameling en ana-
lyse gericht op de vragen en problemen van een 
individu en diens naasten, in relatie tot ziekte en 
gezondheid. Het continue cyclisch proces van rede-

neren omvat risico-inschatting, vroegsignalering, 
probleemherkenning, interventie en monitoring”. 

PDCA-cyclus
Een kenmerk van methodisch werken is dat het 
cyclisch is: plan – do – check – act. Of om in zorg-
termen te spreken: gegevens verzamelen, proble-
men vaststellen, doelen vaststellen, interventies 
vaststellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen. Met 
name die laatste stappen, evalueren en bijstellen, 
blijven soms onderbelicht. 

Waarom is methodisch werken zo moeilijk?
Omdat het veel meer is dan de PDCA-cyclus rond 
krijgen. Het is een complex proces dat inzicht, des-
kundigheid en een kritische kijk vraagt. Wat komt 
er zoal bij kijken? 

Deskundigheid
Methodisch werken vergt deskundigheid op veel 
terreinen:
• Kennis: fysiologie, anatomie, ziektebeelden en  
 aandoeningen, actuele richtlijnen en 
 standaarden, ethische kennis.
• Vaardigheden: verpleegtechnische en 
 verzorgende handelingen, communicatieve  
 vaardigheden, observatie- en signalerings- 
 vaardigheden. 
• Attitude: empathie, respect, professionele  
 houding, afstand en nabijheid. 

Voortdurende alertheid
Methodisch werken is voortdurend alert zijn, 
continu kijken en luisteren naar de cliënt, elke dag 
weer met een frisse blik naar bewoners, collega’s 
en jezelf kijken. De kunst van het observeren moet 
elke zorgverlener onder de knie hebben. Maar ook 
scherp naar elkaar zijn, elkaar bevragen. En dat is 
soms lastig wanneer je een groot deel van de dag 
alleen op een groep staat.

Bewustzijn
Methodisch werken is ook je bewust zijn van waar 
je mee bezig bent en kritisch naar jezelf kunnen 
kijken. Ben ik wel bekwaam genoeg om deze zorg 
te verlenen? Pas ik de juiste kennis en standaarden 
toe? 

Samenhang
Methodisch werken is samenhang aanbrengen. Er 
is een verband tussen de verschillende onderdelen 
van het proces:
• Bij de zorgverlening voer je niet alleen de  
 afgesproken interventies uit, maar je houdt  
 ook rekening met wat de cliënt mankeert en  
 wat hij wil. 
• Bij de zorgverlening opgemerkte risico’s zet je  
 om in interventies. 
• Bij de zorgverlening gesignaleerde verslech- 
 tering leidt tot aanpassing van de doelen. 
• Aanpassing van de doelen leidt tot aanpassing  
 van de interventies. 

p1/2
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Rapportage en overdracht
Zorg verlenen doe je niet alleen. Goede rapportage 
en overdracht zijn van essentieel belang om colle-
ga’s te informeren, maar ook om het verloop van 
het zorgproces te volgen. Klopt wat ik gesignaleerd 
heb? Is mijn niet-pluisgevoel juist? Is een bepaal-
de gebeurtenis eenmalig of structureel? Wie heeft 
actie ondernomen? Of moet er nog actie onderno-
men worden? Is er al overleg geweest met de arts? 
Praat met elkaar en schrijf het op! Het zorgleefplan 
is geen administratieve en bureaucratische ver-
plichting maar een heel belangrijk hulpmiddel bij 
goede zorg. Daar vind je informatie over de cliënt, 
daar vind je de afspraken, daar zie je de voortgang, 
daar zie je de risico’s opdoemen. 

Afstemming
Hoeveel mensen zijn er wel niet betrokken bij de 
zorg voor die ene cliënt? Wie zorgt voor afstem-
ming tussen al deze mensen? Is iedereen op de 
hoogte van elkaars werk? Voortdurend komt er 
nieuwe informatie het zorgproces binnen. Dit moet 
verweven worden in de zorg, in het methodisch 
werken. Maar wie doet dat? Wie zet de stap om dat 
te organiseren, om de zorg aan te passen, om in te 
schatten wat die nieuwe info betekent voor de cli-
ent, voor de zorgverlening, voor alle betrokkenen?

Kortom, methodisch werken vraagt een vakbe-
kwame duizendpoot die ook nog kan reflecteren 
en kan inschatten wanneer ze ergens niet be-
kwaam in is.

p2/2



36

Teamontwikkeling en 
cultuur

Verandering op gang 
brengen Visie Leiderschap en

strategie
Persoonsgerichte 
zorg Basis op orde Leren

36

Inspiratie voor verandering
Leer van ervaringen van coaches van Waardigheid en trots

Instrumenten en methodieken

Auditvragenlijst
Dit instrument kunt u gebruiken voor het doen van 
een audit over kwaliteit en personeel. De bevindin-
gen kunnen door de auditor direct in het excelbe-
stand worden ingevoerd. 
Het instrument bestaat uit vragen op de volgende 
onderdelen: 
1. Sturen op kwaliteit
2. Cliëntdossier
3. Scholing en inzet personeel
4. Medicatieveiligheid
5. Vrijheidsbeperkende maatregelen
6. Woon-/leefsfeer, veiligheid
7. Hygiëne en infectiepreventie
8. Mondzorg.
Als de auditor alle bevindingen heeft ingevoerd, 
worden de resultaten automatisch per team zicht-
baar. Er kunnen meerdere audits worden weer-
gegeven zodat u zicht krijgt op de voortgang en 
verbeteringen. 

Teamplan
In het teamplan worden alle activiteiten van het 
team gedetailleerd beschreven. Daarmee krijgen 
teams meer grip op wat ze doen en ze kunnen 
inzicht aan het management verschaffen over 
waar ze hun tijd aan besteden en waar knelpunten 
zitten. 
De teams vullen dit zelf in, onder begeleiding van 
een adviseur of teammanager.
Het bestaat uit vier onderdelen:
1. Een korte beschrijving van de visie en 
 kernwaarden.
2. Een overzicht van de teamsamenstelling: 
 namen, contracturen, fte, productiviteit, netto  
 uren productief en netto uren niet-productief.  
 En het aantal uren beschikbaar in de begroting.
3. Het activiteitenplan. Dit is een gedetailleerde 
 beschrijving van alle activiteiten die het team  
 gedurende 24 uur uitvoert; van de overdracht  
 tot het verzorgen van cliënten, van het uit- 
 delen van medicatie tot het houden van een  
 MDO en van de huishoudelijke verzorging tot  
 de artsenvisite. Van alle activiteiten wordt  
 beschreven:
 a.  Wat houden de werkzaamheden in?
 b.  Door wie, aan wie, met wie en voor wie  
   worden deze activiteiten uitgevoerd?
 c.  Wanneer worden ze uitgevoerd?
 d.  Welke middelen zijn hiervoor nodig (tijd en  
   voorwaarden)?
4. De werkafspraken: cliëntgebonden en niet- 
 cliëntgebonden. 

Kwaliteit Verbetercyclus
De Kwaliteit Verbetercyclus is een manier van wer-
ken die medewerkers in de verpleeghuiszorg helpt 
om de kwaliteit van zorg en leven te verbeteren. 
Via een digitale vragenlijst krijgen teams inzicht in 
hoe alle betrokkenen de kwaliteit op de afdeling 
ervaren. Medewerkers bespreken de uitkomsten 
van de vragenlijsten en koppelen deze aan con-
crete verbeteracties. Dit kort-cyclisch verbeteren 
wordt ondersteund en gemonitord met een app. 
Dankzij deze werkwijze worden medewerkers zelf 
eigenaar van het verbeterproces.. 

Zelfstandige teams en het gebruik van  
verbeterborden
In deze powerpoint vindt u informatie over de 
omslag naar zelfstandige teams en hoe verbeter-
borden daar een rol bij kunnen spelen. 

Instrumenten en methodieken kunnen u 
ondersteunen in het realiseren van betere 
kwaliteit van zorg en leven. De volgende 
instrumenten en methoden zijn door de coa-
ches benoemd als behulpzaam.

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/auditvragenlijst/
https://www.waardigheidentrots.nl/tools/teamplan/
https://www.waardigheidentrots.nl/dossiers/kwaliteit-verbetercyclus/
https://www.waardigheidentrots.nl/tools/zelfstandige-teams-en-gebruik-verbeterborden/
https://www.waardigheidentrots.nl/tools/zelfstandige-teams-en-gebruik-verbeterborden/
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Verhalen

Een groep mensen is nog 
geen team

Er wordt wat af geregeld in zorgorganisaties, maar 
de vraag of de teams wel (h)echte teams zijn, 
komt lang niet altijd aan bod. Terwijl goede zorg 
bijna niet zonder een goed team kan. En met het 
kleinschalig wonen is het er niet gemakkelijker 
op geworden. Zorgverleners staan vaak alleen op 
de groep, spreken en zien elkaar veel minder dan 
vroeger. Daarom is aandacht voor teamontwik-
keling nog belangrijker. Toch is dat niet de eerste 
prioriteit van bestuur en management. 

Kloof tussen bestuur/management en teams
In de waan van alledag wordt het nog wel eens 
vergeten: de teams betrekken bij nieuwe ont-
wikkelingen. “Oeps, ze moeten zelforganiserend 
worden, maar we hebben het niet vooraf met hen 
overlegd.” Dat kan natuurlijk niet. Je verwacht 
van medewerkers dat ze meer (regel)ruimte ne-
men, maar in het voortraject krijgen ze die niet. Ze 
mogen niet eens hun mening geven. Geen wonder 
dat teamleden weerstand voelen. Het is niet: wij 
bedenken bovenin de organisatie hoe het moet en 
onderin voeren ze het uit. 

Je ziet het ook in teamoverleggen. De teamleider 
neemt een groot deel van de tijd in beslag om het 
team te laten weten wat er allemaal in de orga-
nisatie gebeurt, wat er verandert, wat er van het 
team verwacht wordt. Pas in de rondvraag komen 
de dilemma’s en problemen van het team aan 
bod. Maar dan is er geen tijd meer om daar op in 
te gaan. Als de cliënt en de zorg bij u op nummer 
1 staan, geef dan het goede voorbeeld tijdens het 
teamoverleg en heb het over die zorg en over de 
voorwaarden voor goede zorg. 

Kenmerken van een goed team
Een groep mensen is pas een team als er aan een 
aantal voorwaarden is voldaan:
• Vertrouwen
• Samenwerking en verbinding
• Kennis van elkaars kwaliteiten
• Adequate communicatie 
• Diversiteit en goede rolverdeling
• Gedeelde visie en uitgangspunten.

Teamontwikkeling
Zet een groep mensen bij elkaar en je hebt een 
team – dat is wat al te kort door de bocht. Toch 
is dat wat er vaak gebeurt. Maar een hecht team 
zal niet vanzelf ontstaan. Besteed aandacht aan 
teamontwikkeling, aan alle kenmerken van een 
goed team. 

Vertrouwen
Het begint met vertrouwen: kan ik mijn cliënt over-
laten aan een collega? Kan ik ervan op aan dat zij 
niet achter mijn rug om iets over mij zegt, maar mij 
er direct op aanspreekt? Is er roddel en achterklap? 
Zijn er onzekerheden – organisatieveranderingen, 
bezuinigingen? Het gaat om vertrouwen in elkaar 
en vertrouwen in de organisatie. Vertrouwen moet 
groeien. Heb geduld, maar praat vooral met het 
team over wat zij belangrijk vinden, waar ze tegen-
aanlopen, waar hun twijfels en angsten zitten. 

Adequate communicatie
Een goed team communiceert adequaat met el-
kaar. Van Dale definieert communicatie als  
“contact, gemeenschap; verbinding, verkeer” 
(www.vandale.nl). Volgens Wikipedia is communi-
catie “een activiteit waarbij levende wezens bete-
kenissen uitwisselen door op elkaars signalen te 
reageren. Het Latijnse woord communicare slaat 
terug op “iets gemeenschappelijk maken".” 
(www.wikipedia.nl). Aan die gemeenschappelijk-
heid ontbreekt het nogal eens. Het is vaker zenden 
en ontvangen dan tot iets gezamenlijks komen. Je 
ziet bij alle partijen hoe moeilijk het is om feedback 
te geven, om echt te horen wat de ander zegt, om 
een dialoog te voeren, om de juiste boodschap 
over te brengen, om de juiste signalen af te geven. 
Niet iets dus om zomaar overheen te stappen. 
Vaak hebben medewerkers al wel een training over 
bijvoorbeeld feedback geven gekregen, maar dat 
is niet voldoende. Ze moeten daadwerkelijk in de 
praktijk geholpen worden het op een goede ma-
nier te doen. 

Goede zorg is niet mogelijk zonder een goed 
functionerend team. Het geheel is meer dan 
de som der delen. 

Verandering op gang 
brengen Visie Leiderschap en

strategie
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Samenwerking en verbinding
Die samenwerking en verbinding ontstaan niet 
vanzelf. Management en teamleiders moeten hier 
expliciet aandacht aan besteden. Teams moeten 
gestimuleerd en geholpen worden om een team 
te worden. Niet alleen in de samenwerking met 
elkaar, maar ook in de samenwerking met cliënten, 
met mantelzorgers, met ondersteunende diensten 
binnen de eigen organisatie. 

Benutten van elkaars kwaliteiten
Het geeft niet dat niet iedereen alles kan, als de 
teamleden maar gezamenlijk in staat zijn te doen 
wat ze moeten doen. Maar dan moeten ze wel van 
elkaar weten wie welke expertise heeft en waar 
nog hiaten zitten. Breng die deskundigheden in 
beeld en heb het er met elkaar over – pas dan kun-
nen ze benut worden. 

Diversiteit en goede rolverdeling
Hoe diverser een team hoe groter de kans dat alle 
kwaliteiten vertegenwoordigd zijn. Het team moet 
kleur hebben. Zitten er mensen in die creatief zijn, 
die structuur aanbrengen, die anderen kunnen 
motiveren, die resultaatgericht zijn? 
En zijn de verschillende rollen goed verdeeld en 
goed vertegenwoordigd? Belbin noemt het:
• Doen: bedrijfsman en brononderzoeker
• Denken: plant en monitor
• Willen: vormer en voorzitter
• Voelen: zorgdrager en groepswerker
(zie bij instrumenten voor meer informatie).
Denk ook bij het werven van nieuw personeel eens 
na over wat het team nog mist. 

Gedeelde visie en uitgangspunten
Iedere zorgverlener verleent de zorg een beetje op 
haar eigen manier. Niets mis mee. Maar er moeten 
wel een gedeelde visie of gedeelde uitgangspunten 
zijn. Wat vinden het team belangrijk in de zorg? 
Wat zijn de kernwaarden? Waar willen ze met deze 
cliënt naartoe werken? Probeer daar overeenstem-
ming over te vinden. Een teamverdrag kan daarbij 
helpen. 

Ondersteunende diensten
De nadruk ligt op de samenwerking binnen het 
team, maar vergeet ook de samenwerking met 
anderen in de organisatie niet. En dat moet van 
twee kanten komen. Zijn de ondersteunende dien-
sten wel ingesteld op vragen van het team? Zijn ze 
ervan doordrongen dat ze ondersteunend moeten 
zijn? En zo ja, waaruit bestaat die ondersteuning 
dan? En is dat wel wat de teams nodig hebben? 
Zijn processen op elkaar afgestemd? En ook hier 
geldt: je kunt het op papier goed geregeld hebben, 
maar als er geen persoonlijk contact is tussen team 
en ondersteunende dienst, als ze elkaar niet ken-
nen, niet van elkaar weten wie wat doet, blijven ze 
ieder op hun eigen eiland, al dan niet mopperend 
op elkaar. 
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Teamvorming
Een goede sfeer, prettige samenwerking, dat is wat 
elk team wil. Maar soms komt er een kink in de 
kabel. Er is onrust vanwege bezuinigingen of reor-
ganisaties, het ziekteverzuim is hoog, een paar me-
dewerkers verstieren de boel, de leidinggevende 
vertrekt, de cliënten worden steeds complexer en 
daar is het team niet op voorbereid. Kortom, legio 
redenen waarom een team (tijdelijk) niet optimaal 
functioneert. Doe er iets aan; het komt het team, 
de cliënten en uw organisatie ten goede. 
Er is sprake van een goedfunctionerend team als 
de volgende factoren aanwezig zijn:
• Voldoende externe druk.
• Voldoende interne afstemming.
• Goed omgaan met in- en uittredende 
 medewerkers. 

Externe druk
We zijn snel geneigd te zeggen: “Laten we de 
teams maar niet belasten met al die externe infor-
matie, ze hebben het al zo druk.” Maar het gevolg 
is dat medewerkers niet weten wat er in het veld 
gebeurt, welke ontwikkelingen op hen afkomen, 
wat er intern gebeurt, wat dat voor hen betekent, 
hoe hun cliëntpopulatie zich ontwikkelt en wat 
voor gevolgen dat heeft. Ze kunnen zich niet voor-
bereiden, zich niet instellen op wat komen gaat. 
Ze hebben constant het gevoel dat alles hen maar 
overkomt. Het gevaar is dat ze zich afsluiten voor 
de buitenwereld, hun eigen ding gaan doen. Die 
externe druk is er altijd, houd medewerkers daar 
niet van weg maar neem hen mee. Doe het wel zo 

dat het past bij het team; dat vereist fingerspitzen-
gefühl. 

Interne afstemming
Wat voor team willen we zijn? Hoe kijken we naar 
onze cliënten? Wat vinden we goede zorg? Wel-
ke kennis en vaardigheden hebben we daarvoor 
nodig? Welke zorginhoudelijke ontwikkelingen 
spelen er? Allemaal vragen die het team zelf moet 
beantwoorden. Deze interne afstemming is van 
levensbelang. Wanneer er niet meer gepraat wordt 
met elkaar, door tijdsdruk of onderlinge vetes, is 
er geen sprake meer van een team, maar van los 
zand, met alle gevolgen van dien. Bied tijd, ruimte 
en gelegenheid voor afstemming, voor teamover-
leg, voor onderling overleg, voor de dialoog, maar 
ook voor groepsactiviteiten. Het komt het team, 
maar zeker ook de kwaliteit van zorg, ten goede. 

In- en uittredende medewerkers
De eerste klap is een daalder waard, een goed 
begin is het halve werk. Allemaal waar als het gaat 
om intredende medewerkers, of dat nu een nieuwe 
collega is of een uitzendkracht. Wat vertellen we 
mensen die binnen de groep treden? Hoe zijn onze 
mores? Wordt iemand goed ontvangen? Krijgen ze 
een positief beeld van het team en de organisatie? 
Worden ze goed op weg geholpen of moeten ze 
het zelf maar een beetje uitzoeken? Zo’n eerste 
beeld zet meteen de toon. Als die negatief is, is het 
lastig deze medewerkers nog mee te krijgen. 
Ook met uittredende medewerkers moet zorgvul-

dig worden omgegaan. Ze brengen hun verhaal 
naar buiten. Maar dat niet alleen. Als ze op een 
vervelende manier weggaan, kan dat voor de blij-
vers een onveilige situatie opleveren. Hoe gaat het 
verder met mij? Ben ik de volgende in de rij?

Aanpak teamvorming
Een (soms ernstig) beschadigd team weer op de 
rails krijgen, is niet eenvoudig. Positieve aandacht 
en goed luisteren, daar begint het in ieder geval 
mee.

Teamoverleg
In een teamoverleg is het belangrijk dat er vol-
doende wordt uitgewisseld en dat iedereen 
meedoet, dat er geen subculturen ontstaan of 
groepsvorming optreedt binnen het team. Laat 
niet toe dat mensen afhaken, maar betrek ze erbij. 
Dat geldt ook voor mensen die weinig zeggen. Dat 
hoeven niet per se afhakers te zijn, maar het blijkt 
wel van belang dat iedereen evenveel zegt. Door je 
mening te geven in een groep, ben je veel eerder 
geneigd je aan de afspraken te houden. Als ieder-
een zijn zegje doet, ga je wat aan met elkaar, je 
doet elkaar bij wijze van spreken een belofte.

Positief voeden
Hoe vaak worden teams positief gevoed? Hoe vaak 
zeggen we tegen medewerkers dat ze iets goed ge-
daan hebben? Dat valt vies tegen. En bedenk daar-
bij dat een negatief bericht er vaak harder inhakt 
dan een positief bericht en je weet hoe de sfeer is. 
Dus geef vaker een compliment en bouw positieve 
activiteiten in, zoals een waarderende audit. 

p1/2

Teamontwikkeling en 
cultuur



41

Verandering op gang 
brengen Visie Leiderschap en

strategie
Persoonsgerichte 
zorg Basis op orde Leren

41

Inspiratie voor verandering
Leer van ervaringen van coaches van Waardigheid en trots

Hulp aan een beschadigd team
Hulp aan een beschadigd team begint met een 
gesprek. Een langdurig gesprek waarin de teamle-
den mogen spuien wat hen bezighoudt; waarin de 
gespreksleider de juiste vragen stelt, niet oordeelt, 
zijn mening niet geeft, maar wel luistert, kijkt en 
let op de interne afstemming. Met zo’n gesprek 
breng je de interne teamnorm naar boven. Vat aan 
het eind die norm samen en vraag of ze zo graag 
verder willen gaan. In de meeste gevallen blijken 
ze dat niet te willen. Ze zouden graag anders in 
het werk staan. De volgende stap is ze daarbij te 
helpen. Hoe zouden jullie het wel willen? Wat is 
voor jullie belangrijk? Hoe zouden we dat kunnen 
bereiken? Wat moet je daarvoor zelf doen? En wat 
heb je nodig van de organisatie?

p2/2
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Gedragsverandering
We doen alleen wat bij ons past, al eeuwenlang. 
Altijd? Altijd. Of we doen het als de ander kijkt en 
daarna niet meer. Dat is een van de reden waarom 
gedragsverandering zo moeilijk is. Om echt resul-
taat te bereiken, moeten we zorgen dat medewer-
kers erachter staan. Door ze meer te verleiden dan 
te sturen. 

Drie fasen van gedrag
Gedrag kan in drie fasen verdeeld worden: de aan-
zet tot gedrag, het gedrag zelf en de consequenties 
van dat gedrag. 
1. Onder de aanzet tot gedrag vallen:
 • Vaardigheden: kennis en kunde.
 • Randvoorwaarden: onder andere tijd, 
  middelen, missie, visie, bedoeling, taak- en  
  functieomschrijving.
 • Intrinsieke motivatie, houding.
 • Wie je bent en wat je meegekregen hebt,  
  normen en waarden.
2. Het gedrag zelf is een te observeren handeling,  
 een concreet waarneembare beweging.
3. Consequenties van gedrag zijn:
 • Waardering: materieel, sociaal.
 • Dwang: als je niet doet wat ik zeg …
 • Straf: iets opgelegd krijgen wat je niet wilt  
  hebben.
 • Boete: iets afnemen wat je niet kwijt wilt.

Waarom dat gedrag?
Elk gedrag is logisch voor degene die het vertoont, 
ook ongewenst gedrag. Ze doen waar ze zelf achter 

staan. Als mensen weerstand vertonen, is er een 
mismatch. Je kunt ook zeggen dat het niet gaat om 
weerstand, maar om onbegrepen gedrag.

Gedragsverandering
Als mensen alleen maar doen waar ze achter staan, 
is het enige wat we moeten doen zorgen dat ze er-
achter staan. Maar daar gaat veel energie in zitten.

Inzetten op consequenties
Het blijkt dat als we inzetten op de aanzet tot ge-
drag dat maar voor 20% effectief is. En dat is wat 
we meestal doen. We gaan medewerkers scholen, 
we proberen ze te motiveren, we zorgen dat de 
randvoorwaarden goed geregeld zijn. Terwijl men-
sen voor 80% vatbaar zijn voor de consequenties. 
Investeer dus niet in de aanzet vóór gedrag maar in 
de consequenties ná gedrag.

Op zoek naar de ander
De zoektocht naar de ander begint met vertrouwen 
wekken; in interesse in die persoon. Wie ben jij? 
Wat vind jij belangrijk? Wat zijn jouw individuele 
waarden en normen? Wanneer raken we je kwijt?

Structuur bieden
Om structuur te bieden zul je concreet moeten 
maken wat je wilt. Gedrag moet waarneembaar en 
meetbaar zijn, anders kun je het niet waarderen.
Die structuur ziet er als volgt uit:
• Wil en kan iedereen het nieuwe gedrag 
 vertonen? > onderzoeken.

• Wanneer zijn we tevreden? > realistisch doel  
 stellen.
• Vindt er ander gedrag plaats? > observeren.
• Wordt er beleefd dat we op de goede weg zijn?  
 > feedback geven.
• Worden successen gevierd? > waarderen.

Waardering geven
Waardering is de enige consequentie die leidt tot 
blijvend juist gedrag. Je maakt keuzes op basis van 
waardering. Als een medewerker moet kiezen om 
naar een vergadering te gaan met als agendapunt 
‘incidenten’ en ze bij voorbaat al weet dat ze weer 
te horen krijgen dat ze het als team niet goed heb-
ben gedaan, zal ze eerder kiezen om op de afdeling 
te blijven en mevrouw Jansen eens lekker te ver-
troetelen. Van haar krijgt ze tenminste waardering. 

Kleine stapjes
Alles moet snel, in korte tijd, nu, nog voor de zo-
mer, volgende maand klaar. Maar dat is funest bij 
gedragsverandering. Als de groeispurt te hard gaat, 
haken mensen af. Je straft ze, ze kunnen het niet 
bijhouden, ze worden gedwongen tot iets waar ze 
nog niet aan toe zijn en voelen zich niet gewaar-
deerd. Kleine stapjes dus. 

Teamontwikkeling en 
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Begin klein en zorg voor 
maatwerk

“Alle teams worden vanaf volgende maand zelfstu-
rend.” “We gaan iedereen scholen in medicatievei-
ligheid.” “Alle neuzen dezelfde kant op.” “Iedereen 
op één lijn.” Sommige organisaties hebben er een 
handje van om alle projecten groot in te steken 
en voor de hele organisatie hetzelfde. Soms is dat 
nodig, maar vaak is klein beginnen en zorgen voor 
maatwerk beter; niet ieder team is hetzelfde en 
niet ieder team bevindt zich in dezelfde fase van 
ontwikkeling. 

Diagnose stellen
Je hebt voorlopers, volgers en achterblijvers, teams 
met veel ervaring en teams met veel jonge, nieuwe 
medewerkers, teams die goed lopen en teams die 
het maar niet lukt om orde op zaken te stellen. En 
dan zou je alle teams hetzelfde benaderen? Dat 
is meestal niet de beste weg. Aansluiten bij het 
niveau van de groep levert veel meer op. Maar 
dat kan pas als er een goede diagnose is gesteld, 
bijvoorbeeld met een teamscan. De diagnose geeft 
aan in welke fase van ontwikkeling het team zich 
bevindt. 

Passende kaders
Duidelijkheid, weten waar je aan toe bent, daar is 
niets mis mee. De meeste mensen vinden dat fijn. 
Geef bij de start van een nieuw project of bij een 
verandering heldere kaders:

• Wat zijn de regels van de organisatie? 
• Wat wordt er van de teams verwacht? 
• Wat mogen ze zelf beslissen? 
• Waar hebben ze speelruimte?
De grenzen moeten aansluiten bij het ontwikke-
lingsniveau van het team. Mensen gaan steigeren 
als ze te losse kaders krijgen. Ze weten niet waar 
ze aan toe zijn, voelen zich niet ondersteund. Ze 
steigeren ook als ze te kort worden gehouden, 
de kaders te strak zijn. Ze voelen zich niet serieus 
genomen, vinden dat ze onvoldoende vrijheid heb-
ben en onvoldoende eigen inbreng. Beide gevallen 
zijn funest. Mensen haken vroegtijdig af of sabo-
teren de boel. Maak dus kaders die passen bij het 
team. Want waarom zou je iedereen in een keurslijf 
willen duwen dat hen niet past?

Wat en hoe
De kaders gaan over het wat. Laat de teams zelf 
bedenken hoe ze het gaan doen. Als teams zelf 
mogen beslissen hoe ze de kaders invullen, kunnen 
er grote verschillen ontstaan in de organisatie. Is 
dat erg? Kunnen jullie als bestuurders, managers 
en ondersteunende diensten met deze diversiteit 
omgaan? Durven jullie het over te laten aan de 
zorgverleners? Het vraagt om situationeel leider-
schap, maatwerk en flexibiliteit. 

Meebewegen met het team
In het begin zijn de kaders misschien wat strakker. 
Als blijkt dat een team er goed mee om kan gaan 
en goed functioneert, kunnen ze worden opgerekt. 

Medewerkers krijgen meer vrijheid; ze hebben het 
zelf verdiend. Bouw voort op waar ze trots op zijn 
en nodig ze uit om verder mee te onderzoeken: 
wat kunnen jullie erbij winnen als we er samen uit-
komen? Vertaal dat zodanig dat het iets toevoegt 
voor henzelf en dat het niet alleen een lastige 
opdracht is.

Ondersteuning op maat
Kaders op maat vergen ook ondersteuning op 
maat. Teams die het minder doen, krijgen meer 
begeleiding en worden wat strakker gehouden. 
Kwaliteitsmaatregelen worden meer van bovenaf 
opgelegd. Teams die regelvermogen en professi-
onele reflectie hebben worden meer losgelaten. 
Ze zijn eerst partner en in een later stadium zelfs 
eigenaar.

Teamontwikkeling en 
cultuur
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Loop niet achter de hype 
van zelfsturing aan

Ineens vindt heel zorgverlenend Nederland dat 
zelfsturing de oplossing voor alles is. Zelfsturende 
teams zijn in; al een tijdje. “Hebben jullie nog een 
teamleider? Wat ouderwets!” Bestuurders en ma-
nagers, trap er niet in. Zelfsturing is prima, maar 
niet overal en altijd.

Hebt u een visie op zelfsturing?
Veel organisaties benaderen zelfsturing vooral 
vanuit taken (roosteren, productiviteit), financiën 
en tijd. Maar gaat het niet veel meer over autono-
mie en invloed van medewerkers? Over persoon-
lijke ontwikkeling, motivatie, reflectie, samenwer-
king en gespreksvoering? Over maatwerk kunnen 
leveren aan de cliënt? Zelfsturing door teams bete-
kent minder sturing van bovenaf. Maar krijgen uw 
teams wel voldoende ruimte? En wat vraagt u van 
uw medewerkers als zij zelf moeten gaan sturen? 
Pas als u hierover een goede visie hebt ontwikkeld, 
kan gebouwd worden aan de organisatieveran-
dering waarbij teams de ruimte krijgen én goed 
begeleid worden. 

Passen zelfsturende teams in een verpleeghuis?
De cliëntenzorg, het huishouden runnen, eten 
koken, bestellingen doen, zorgen voor een mooie 
inrichting, allemaal zaken die prima door verzor-
genden kunnen worden gedaan. Maar zijn ze ook 
in staat tot roosteren, beïnvloeden van de pro-
ductiviteit, beheren van de financiën? Kunnen ze 
de verantwoordelijkheid hiervoor aan? En wat als 

het mis dreigt te gaan? Hebben ze dat op tijd in 
de gaten en kunnen ze dan ingrijpen? Dat is maar 
de vraag. Waarschijnlijk werken ook bij u in het 
verpleeghuis voor het merendeel verzorgenden 
en een enkele (hbo-)verpleegkundige. Zelfsturing 
vergt andere capaciteiten dan cliëntenzorg; daar 
waar ze ooit voor aangenomen zijn. 

Wie voert die pijnlijke gesprekken?
Zelfsturing veronderstelt dat medewerkers elkaar 
aanspreken. Maar zal een teamlid met haar collega 
praten over de klachten die zijn binnengekomen 
van een familielid van een cliënt of over het feit dat 
ze wel erg vaak ziek is en er twijfels zijn of dat ze 
dat wel echt is? Terwijl ze die avond nog wel samen 
een avonddienst moeten draaien. Je kunt het bijna 
niet verwachten van collega’s onderling. 

Wie hakt de knoop door? 
Bij gebrek aan leiding staan vaak informele leiders 
op. Dat kan prima tot zo’n leider de koningin van 
het team wordt. Wie hakt de knopen door? Doet 
het team dat met elkaar of is het de informele lei-
der die het erdoor drukt? En durven anderen daar 
wel iets van te zeggen? 

Wordt de tijd wel juist besteed?
Geen teamleider meer scheelt tijd en geld, maar 
het werk moet wel gedaan worden. De vraag is of 
verzorgenden en verpleegkundigen wel voldoende 
ruimte voelen om overheadtaken over te nemen 
en deskundig genoeg zijn om dat te doen. Of zijn 

ze veel meer tijd kwijt dan destijds de teamleider? 
En gaat dat ten koste van de cliëntenzorg? 

Bezint eer ge begint
Zelfsturing is niet iets dat zomaar kan worden 
ingevoerd. Veel vragen moeten eerst beantwoord 
worden. Ga nauwkeurig na of het wel past bij uw 
organisatie, bij de medewerkers, bij de fase waarin 
uw organisatie verkeert. Is dit wel het juiste mo-
ment? Moet u het überhaupt wel doen? Zijn alle 
randvoorwaarden aanwezig? Dit zijn cruciale vra-
gen. Als u concludeert dat zelfsturing een oplossing 
kan zijn, wat moeten de teams dan zelf sturen? Als 
top, staf en middenkader top-down blijft werken, 
kan zelfsturing niet van de grond komen. Initiatie-
ven vanuit het team zien dan het levenslicht niet 
door tegendruk van directie en staf. Zelfsturing is 
tweedimensionaal: een opgave voor de organisatie 
én inhoudelijk invulling door de teams zelf.
Een bepaalde mate van zelforganisatie op hun 
eigen expertisegebied en op de cliëntenzorg kan 
zeer verrijkend zijn voor medewerkers, maar dat is 
iets anders dan zelfsturing. Realiseer u dat het echt 
maatwerk is en volg niet klakkeloos de hype. 

Teamontwikkeling en 
cultuur
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Instrumenten en methodieken

Checklist deskundigheid teamleden
Dit instrument kunt u gebruiken om de deskundig-
heid van de teamleden na te gaan. Het instrument 
kan door de teamleider/manager worden ingevuld:
1. Er kan gescoord worden op: beroepshouding,   
 Nederlandse taal, communicatieve vaardig- 
 heden, uitvoering van de zorg, verantwoor- 
 delijk handelen, invoelend en sociaal
 handelen, werken met een werkplan, 
 coördinatie van zorg, begeleiding leerling/ 
 stagiaire, klinisch redeneren.
2. Er kan gescoord worden met: volledig  
 bekwaam, basisbekwaam, onvoldoende  
 bekwaam, niet bekwaam. 
In het instrument zelf vindt u een korte instructie.

Teamontwikkelmeter voor zorgteams en voor 
stafafdelingen
Er worden vier fasen in teamontwikkeling onder-
scheiden:
1. Een bundeling van individuen: de onderlinge   
 verbinding is (nog) niet sterk.
2. Een groep: de sociale binding in het team is   
 redelijk tot goed en het zelfstandig regelen en   

 coördineren in en namens het team krijgt meer  
 aandacht.
3. Een team: er wordt in het team gewerkt aan  
  samenwerking, de teamtaken zijn verdeeld en 
er   zijn heldere werkafspraken gemaakt. Er is on-
 derling vertrouwen en respect voor verschillen.
4. Zelfstandig team: er wordt in het team goed  
 samengewerkt, het team heeft geleerd te 
 leren, lost zelfstandig problemen op en werkt  
 gezamenlijk en continu aan verbeteringen.
De Teamontwikkelmeter voor zorgteams kunt u 
gebruiken om na te gaan in welke fase van ontwik-
keling het team zich bevindt. Er zijn vier dimensies:
• houding en gedrag
• organiseren en coördineren 
• leren en ontwikkelen
• samenwerken en besluitvorming
De teamleden kunnen zelf scoren. Er is een verza-
melstaat voor de teamleider of teamcoach.
In het instrument zelf vindt u een korte instructie.

Teambarometer
Dit instrument kunt u gebruiken om uw teams te 
monitoren, bijvoorbeeld: zijn ze goed inzetbaar, 
bekommeren ze zich over de kwaliteit van zorg, 
zijn ze bereid continu te leren, voeren ze de regel-
taken uit, zijn ze zich bewust van de visie? 
Het bestaat uit twee onderdelen:
1. Vragenlijst over de volgende vier items: 
 uitvoering, organiseren, samenwerking en  
 ondernemen.

Zo wordt bijvoorbeeld bij het onderdeel Uitvoering 
het volgende gevraagd:
• Teamleden zijn inzetbaar voor zorgtaken 
• EN… teamleden zijn inzetbaar voor regeltaken
• EN... het team verzorgt gezamenlijk alle zorg-  
 en regeltaken
• EN.. het team volgt ontwikkelingen en past de  
 inzetbaarheid van het team erop aan
2. Een dashboard met alle resultaten.
Er is een powerpoint met uitleg beschikbaar. 

Teamrollen van Belbin
Het teamrollenmodel van Meredith Belbin is een 
praktische manier om de effectiviteit van teams 
te vergroten. Het brengt de verschillende talenten 
binnen een team in kaart en biedt inzicht in de 
rollen in een team die verder ontwikkeld moeten 
worden. Het gaat om negen rollen: 
•  Bedrijfsman
•  Brononderzoeker
•  Plant
•  Monitor
•  Vormer
•  Voorzitter
•  Zorgdrager
•  Groepswerker
•  Specialist

Zelfstandige teams en het gebruik van verbeter-
borden
In deze powerpoint vindt u informatie over de 
omslag naar zelfstandige teams en hoe verbeter-
borden daar een rol bij kunnen spelen. 

Instrumenten en methodieken kunnen u 
ondersteunen in de teamontwikkeling. De 
volgende instrumenten en methoden zijn 
door de coaches benoemd als behulpzaam.

Teamontwikkeling en 
cultuur
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De piramide van Lencioni
Het Lencionimodel  (de piramide van Lencioni) be-
vat vijf frustraties van teamwork:
• Gebrek aan vertrouwen
• Gebrek aan inhoudelijke discussies (conflicten)
• Gebrek aan betrokkenheid.
• Gebrek aan verantwoordelijkheid.
• Gebrek aan focus op teamresultaat.

Het belang van houding, gedrag en cultuur voor 
goede ouderenzorg
In deze presentatie wordt antwoord gegeven op de 
vragen: Hoe kun je het gedrag van medewerkers 
positief beïnvloeden en professioneel handelen 
stimuleren? En hoe creëer je een cultuur waarin die 
medewerkers goed met elkaar samenwerken?

Teamontwikkeling en 
cultuur
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https://www.waardigheidentrots.nl/tools/de-piramide-van-lencioni/
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Verhalen

Lerend netwerk voor zorg-
medewerkers

Een lerend netwerk, wat nu weer! Dat kan een 
eerste reactie zijn op dit nieuwe item in het Kwa-
liteitskader Verpleeghuiszorg, maar dat is niet 
helemaal terecht. Met een steeds sneller wisselen-
de en in complexiteit toenemende populatie in het 
verpleeghuis is vlug in kunnen spelen op verande-
ringen geen overbodige luxe. En dat vraagt mede-
werkers die bij blijven, die zich blijven ontwikkelen, 
die in staat zijn in te gaan op nieuwe behoeften. 
Een lerend netwerk voor zorgmedewerkers kan 
daaraan bijdragen, niet omdat het moet vanuit het 
kwaliteitskader, maar omdat het wat oplevert voor 
de medewerkers, de cliënten, de organisatie en de 
sector. Pak het wel goed aan want leren gaat niet 
vanzelf. 

Waarom een lerend netwerk?
De zorg is geen statisch gegeven. Bewonersgroe-
pen wisselen steeds sneller vanwege de kortere 

verblijfsduur en de cliëntpopulatie wordt com-
plexer. De zorg is steeds meer een combinatie van 
lichamelijke, sociale en welzijnscomponenten. 
De omgeving vindt steeds vaker iets van de zorg. 
Terecht, maar het vraagt veel van medewerkers. Zij 
moeten voortdurend zoeken naar balans, inspelen 
op nieuwe ontwikkelingen. Je hebt een lerende 
organisatie nodig om hier antwoord op te geven 
vanuit de opvatting dat je het alleen niet op kunt 
lossen, maar het met elkaar weet. Je komt verder 
als je de verschillende perspectieven naast elkaar 
zet. 

Wat is leren?
Volgens Van Dale is leren “zich kennis of vaardig-
heid proberen eigen te maken”. Leren is construc-
tief. Nieuwe kennis, vaardigheden en attitudes 
worden gekoppeld aan al bestaande. En leren is 
een sociaal proces. Juist in contact met anderen 
kan iemand nieuwe kennis internaliseren, het zich 
eigen maken. 
Als je wilt leren moet je niet in je eigen hokje blij-
ven met je eigen gangbare patronen. Je moet op 
zoek naar nieuwe inzichten, grensoverschrijdend 
verbindingen leggen. Maar jij brengt ook je erva-
ring in. Zo werkt leren in twee richtingen.

Het gaat niet vanzelf
Leren gaat niet vanzelf. Uitwisseling van ervaringen 
en scholing leiden niet meteen tot toepassing van 
die nieuwe kennis en tot ander gedrag. Daarvoor is 
meer nodig. De kennis moet, samen met de ver-

zorgenden en verpleegkundigen, vertaald worden 
naar de dagelijkse praktijk en de juiste context. We 
bespreken hier een aantal voorwaarden voor echt 
leren.

Intrinsieke motivatie
Motivatie is noodzakelijk, maar niet iedereen is 
meteen gemotiveerd. Inventariseer in je organi-
satie wie er deel wil nemen in het lerend netwerk 
en welk thema’s ze onder de loep willen nemen. 
Praktijkgerichte thema’s kunnen vaker op enthou-
siasme rekenen dan thema’s die wat verder van de 
praktijk af staan. 
Als er niet veel mensen zich aanmelden, begin dan 
klein. Soms moet de motivatie een beetje afgestoft 
worden en doet goed voorbeeld goed volgen. 

Context
Over het algemeen kan gezegd worden dat hoe 
lager mensen opgeleid zijn, hoe moeilijker zij het 
vinden om kennis die ze op de ene plek geleerd 
hebben toe te passen op een andere. De context 
waarin ze leren is voor hen van groot belang. Breng 
je het daarbuiten, dan organiseer je alles weg wat 
er in die context toe doet. Vandaar ook dat leren 
op de werkvloer voor deze medewerkers vaak veel 
beter werkt. Probeer met het lerend netwerk daar-
bij aan te sluiten. 

Transfer van kennis
Als leren op de werkvloer niet kan, moet de trans-
fer van kennis naar de eigen praktijk heel goed 
begeleid worden. Wat is je opgevallen, wat heb je 
eruit gehaald, hoe zou je dat toe kunnen passen in 
je dagelijks werk, waar zitten verschillen? Als dat 

Een leven lang leren, dat geldt ook in de 
zorg. De zorg verandert voortdurend, de 
cliëntpopulatie wordt zwaarder, eisen wor-
den verhoogd, nieuwe ontwikkelingen doen 
zich voor. Alle medewerkers in de zorg, direct 
of indirect bij het primair proces betrokken, 
zullen daarin mee moeten. 
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toepassen niet gebeurt, blijft het bij een eenmalige 
actie. Ze zijn dan misschien wel geïnspireerd, maar 
de opgedane kennis ebt geleidelijk weer weg. 

Het juiste netwerk
Het juiste netwerk formeren, dat is makkelijker 
gezegd dan gedaan. Kiezen we een paar buuror-
ganisaties? Lekker makkelijk, weinig reistijd. Of 
zoeken we bewust naar een organisatie die met 
dezelfde thema’s worstelt? Of zoeken we juist 
buiten onze comfortzone en gaan we op zoek naar 
verfrissende ideeën? Zoeken we binnen onze eigen 
sector of juist daarbuiten? De verstandelijkgehan-
dicaptensector heeft bijvoorbeeld veel gedaan met 
persoonsgerichte zorg. Waarom op dat thema niet 
een (tijdelijk) netwerk vormen met een organisatie 
uit die sector? Of met een hotelketen om meer te 
leren van klantgericht werken. Veel hangt af van 
het onderwerp waar jullie mee aan de slag willen. 

De juiste insteek
Samen leren in een netwerk is halen en brengen, 
is een gelijkwaardige inbreng. Het vraagt om een 
lerende dialoog. Er hoeft niet gepolderd te worden, 
er hoeven geen besluiten genomen te worden, je 
hoeft het niet met elkaar eens te zijn. Een lerende 
dialoog is niet oordelend, er wordt geen discussie 
gevoerd of zaken op scherp gezet. Het draait niet 
om standpunten of elkaar overtuigen. Je moet 
oprecht nieuwsgierig zijn, willen weten waar de 
ander mee bezig is, willen leren van die ander en 
die ander verrijken met jouw inzichten. 

De juiste leervraag
Een lerend netwerk begint bij het vaststellen van 
het thema of de leervraag. Als je aan verzorgenden 
vraagt wat ze willen leren hebben ze daar vaak niet 
direct een concreet antwoord op. Soms worden ze 
er zelfs een beetje opstandig van: “Doe ik het dan 
niet goed nu?” of “Leren, daar was ik nooit zo goed 
in.” Het woord “leren” heeft voor iedereen een 
andere lading. Het maakt nogal uit of je een nega-
tieve leerervaring hebt omdat je vroeger op school 
niet goed mee kon komen of dat je niets liever 
doet dan nieuwe dingen leren. 
Taal is derhalve belangrijk. Kies de juiste woorden 
om de leervraag van medewerkers boven tafel te 
krijgen. Waarover zou je meer willen weten? Wat 
zou je uit willen proberen? Waar loop je in de prak-
tijk tegenaan?

Begeleiding 
Het lerend netwerk staat of valt met goede bege-
leiding; niet alleen in praktische zin voor het orga-
niseren van bijeenkomst, maar vooral inhoudelijk 
vanuit een visie op leren. Waar zitten de kennishia-
ten? Hoe kun je effectief kennis uitwisselen? Hoe 
zorg je ervoor dat het op een hoger plan komt? Er 
moet sprake zijn van kennisontwikkeling en niet 
alleen van kennisuitwisseling. 
Hoe vertaal je die kennis naar de zorgsituatie? Wat 
hebben zorgmedewerkers nodig om het straks in 
hun eigen praktijk toe te passen? Hoe voorkom je 
dat het verwatert? Begeleid vooral het toepassen 
van de opgedane kennis in de werkpraktijk, zodat 

er meer werkplezier komt, beter toegeruste pro-
fessionals en de beste zorg voor de cliënt.
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Instrumenten en methodieken

Kwaliteit Verbetercyclus
De Kwaliteit Verbetercyclus is een manier van wer-
ken die medewerkers in de verpleeghuiszorg helpt 
om de kwaliteit van zorg en leven te verbeteren. 
Via een digitale vragenlijst krijgen teams inzicht in 
hoe alle betrokkenen de kwaliteit op de afdeling 
ervaren. Medewerkers bespreken de uitkomsten 
van de vragenlijsten en koppelen deze aan concrete 
verbeteracties. Dit kort-cyclisch verbeteren wordt 
ondersteund en gemonitord met een app. Dankzij 
deze werkwijze worden medewerkers zelf eigenaar 
van het verbeterproces.

Instrumenten en methodieken kunnen u on-
dersteunen in het leren. De volgende instru-
menten en methoden zijn door de coaches 
benoemd als behulpzaam.

https://www.waardigheidentrots.nl/dossiers/kwaliteit-verbetercyclus/
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Hier vindt u het resultaat van interviews en 
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