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Toelichting op deze bijlage 
 
 
 
Dit document is een bijlage bij het evaluatieonderzoek naar het cultuurveranderprogramma ‘De 
Werkvloer Centraal’ (DWC). Dit onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam in op-
dracht van het Ministerie van VWS. Het document bevat een beschrijving van het DWC traject zoals 
dat bij Amicitia werd ingezet in de periode 2014-2016. Samen met de beschrijvingen van de DWC 
trajecten bij vijf andere zorgorganisaties vormde deze beschrijving het materiaal waarop het over-
koepelende onderzoeksrapport is gebaseerd. Dit rapport bevat de conclusies en aanbevelingen ten 
aanzien van de inzet van het DWC programma en cultuurveranderprogramma’s in de zorg in het 
algemeen. 
 
Het onderzoek binnen Amicitia vond plaats bij twee intramurale teams. Het DWC traject van Amicitia 
als geheel in ogenschouw nemen was dan ook uitdrukkelijk niet hetgeen dit onderzoek beoogde. In 
plaats daarvan was het doel om de processen die gaande waren in de trajecten bij de gevolgde 
teams diepgaand te begrijpen. 
 
Evaluatie van het DWC programma geschiedde volgens het Realist Evaluation model. Dit houdt in 
dat er per traject factoren werden geïdentificeerd die een bevorderend of belemmerend effect had-
den op de werking van het DWC programma (zie het overkoepelende rapport voor een uitgebreide 
toelichting).  
 
In Hoofdstuk 1 worden de organisatie en de opzet van het DWC traject bij Amicitia besproken. In 
Hoofdstuk 2 volgen de analyses en conclusies. Hoofdstuk 3 bevat de beschrijvingen van het DWC 
traject bij de twee teams die gevolgd zijn. De geïdentificeerde “bevorderende” en “belemmerende” 
factoren zijn telkens samengevat in een tabel. 
 
Namen van personen, zorgteams, locaties en plaatsen zijn in dit rapport gefingeerd. In enkele geval-
len zijn details van personen zoals achtergrond en leeftijd gewijzigd om anonimiteit te kunnen waar-
borgen.  
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1  De organisatie en de opzet van het traject 
 
 
 

1.1  Stichting Amicitia  
 
Amicitia heeft 650 medewerkers en 1900 cliënten. De zorg die Amicitia aanbiedt beslaat drie clus-
ters: Jeugd & gezin, Volwassen en Ouderen en Welzijn.  
 
De huidige studie is uitgevoerd binnen het cluster Ouderen en Welzijn van Amicitia waar de DWC-
methodiek is ingezet. Dit is gebeurd bij twee woonzorgcentra van Amicitia, gevestigd in twee dicht 
bij elkaar liggende dorpen. Deze woonzorgcentra bieden VVT (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg) – 
zorg aan. De VVT van Amicitia omvat 250 medewerkers en 550 cliënten, daarnaast zijn er 250 vrijwil-
ligers betrokken. Volgens het directieverslag uit 2012 biedt Amicitia 37 plaatsen voor mensen psy-
chogeriatrische aandoeningen, 13 plaatsen voor mensen met een somatische aandoening en 40 
plaatsen voor mensen met somatische en/of psychogeriatrische aandoeningen (Directieverslag 2012 
Stichting Amicitia Zorg en Welzijn, 2012).  
 
De locaties zijn beide gevestigd in dezelfde gemeente. Amicitia schrijft hierover: “Binnen de woon-
zorgcentra bestaat een sterke lokale binding van zowel cliënten als medewerkers. Bij de medewer-
kers onderling overheerst een dorpscultuur, gekenmerkt door nauwe betrokkenheid bij elkaar en 
cliënten.” (Plan van Aanpak: Amicitia Zorg en Welzijn. In Voor Zorg, 2014).  
 
De huidige studie richt zich op de onderdelen van beide locaties die in tabel zijn weergegeven.  
 
Tabel 1: De onderdelen van locaties van Amicitia.  

Locatie Afdelingen 
 
 
 
Locatie 1 
 

Verzorging 
Psychogeriatrische verpleging 
Thuiszorg 
Huishoudelijke thuiszorg 
Dagbesteding 
Huishouding, voeding, gebouwen, receptie 

 
 
 
Locatie 2 
 
 
 

Verzorging 
Psychogeriatrische verpleging 
Somatische verpleging 
Thuiszorg 
Huishoudelijke thuiszorg 
Huishouding, voeding, gebouwen, receptie 
Dagbesteding 
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1.2 De opzet van het traject 
 
Het traject De Werkvloer Centraal (DWC) is bij Amicitia in april 2014 van start gegaan. Het initiatief 
kwam binnen Amicitia van de manager VVT en manager facilitair. Hij nam initiatief voor de aanvraag 
bij In voor Zorg!. Bij Amicitia was eerder een traject via In voor zorg! ingezet, dit was het traject 
GAAN: een traject gericht op professionalisering, vergroten van pro-activiteit van management, aan-
spreekgedrag binnen de organisatie, een management dat steunend en volgend is aan het primair 
proces, bewustwording en aanpakken ergernissen en een open en nieuwsgierige houding van me-
dewerkers. Dit traject was voornamelijk gericht op de GGZ-tak van Amicitia (Plan van Aanpak: Amici-
tia Zorg en Welzijn. In Voor Zorg, 2014). Omdat het traject GAAN gericht was op de GGZ-tak, en niet 
op de VVT-tak, en vanwege de grote motivatie binnen de organisatie is het In voor zorg!-traject toch 
toegewezen aan Amicitia; het toewijzen van twee In voor zorg! Trajecten aan één organisatie is uit-
zonderlijk.  
 
Het doel van de inzet van de DWC-methodiek was de ondersteuning van een cultuurverandering. 
Deze cultuurverandering wordt als volgt beschreven door Amicitia: Cliënten en medewerkers van 
VVT Amicitia toerusten voor de transitie in de ouderenzorg van verzorgen naar participeren. Het 
doel is onderverdeeld in 3 subdoelen, ook wel de speerpunten genoemd (Plan van Aanpak: Amicitia 
Zorg en Welzijn. In Voor Zorg, 2014).  

 
1. Het ondersteunen en vergroten van de zelfredzaamheid en zelforganisatie van de cliënt in 

nauwe samenwerking met naastbetrokkenen en de ondersteuning van vrijwilligers.  
2. Medewerkers ontwikkelen zich naar ondernemende, zelforganiserende professionals, die 

cliëntgericht en cliëntvolgend werken. Iedereen neemt verantwoordelijkheid voor het na-
komen van de zorgafspraken. 

3. Medewerkers van Amicitia zijn deskundige professionals, die met actuele kennis en kunde 
(dementie, palliatieve zorg, mishandeling, respijtzorg, ggz) cliënten ondersteunen. Zo staan 
zij ook bekend bij cliënten en ketenpartners. Iedereen is actief ambassadeur van Amicitia. 

 
In de praktijk was te zien dat de opzet van het traject zeer verschilde tussen afdelingen, hetgeen ook 
terug te lezen is in de casusbeschrijvingen.  
 

1.3  De opzet van het onderzoek 
 
Het DWC-traject bij Amicitia is geëvalueerd middels etnografisch onderzoek. Als onderzoeker heb ik 
ervoor gekozen het traject bij twee afdelingen binnen de organisatie intensief te volgen (Afdeling 
Tulp en Afdeling Roos). Bij deze twee afdelingen heb ik gedurende het traject alle DWC-teamsessies 
bijgewoond, daarnaast heb ik etnografisch onderzoek op de afdelingen gedaan, dit behelsde mee-
draaien in de dagelijkse gang van zaken en het afnemen van interviews met betrokkenen. Daarnaast 
heb ik het traject op meer afstand van alle andere afdelingen gevolgd door sessies bij te wonen en 
mensen te interviewen. Daarnaast ben ik aanwezig geweest bij stuurgroep overleggen, intervisie 
tussen de interne coaches en heb ik Myrthe, de coach van DWC, gevolgd op haar werkdagen.  
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Vanwege de gekozen onderzoeksopzet ligt het zwaartepunt van het evaluatieonderzoek bij Amicitia 
bij de twee intensief gevolgde teams. Ontwikkelingen binnen andere onderdelen van de organisatie 
zijn meegenomen, maar minder intensief onderzocht.  
  



 

7 

 

2 Analyses en conclusies 
 
 
 

2.1  Belangrijkste conclusies 
 

• Voor het traject bij Amicitia werden drie doelstellingen gesteld: zelfredzaamheid bij de cliënt 
(en sociaal netwerk), zelfverantwoordelijkheid bij medewerkers en ambassadeurschap van 
medewerkers.  

• Op het gebied van de drie doelstellingen zijn zichtbaar resultaten geboekt. Het traject werd 
door alle betrokkenen als een groot succes ervaren.  

• Het traject had, meer dan bij voorgaande DWC-trajecten, vooraf bepaalde en vaststaande 
doelstellingen. Er was gedurende het traject een proces waarneembaar waarin de doelstel-
lingen steeds concreter werden geoperationaliseerd. Elementen die in het begin van het tra-
ject een centrale plaats innamen zoals het bottum-up karakter en ruimte voor het open ge-
sprek kwamen hiermee door deze ontwikkeling onder druk te staan.  

• Het concreter worden van de operationalisaties van de doelstellingen heeft ertoe geleid dat 
de focus in het traject steeds meer op wenselijk gedrag kwam te liggen. Er ontstond minder 
ruimte voor de focus op houding. Gevolg hiervan lijkt te zijn dat veranderingen in gedrag in 
mindere mate zijn geïnternaliseerd bij medewerkers. Echter kunnen vanwege de beperkte 
duur van huidig onderzoek hier geen vergaande uitspraken over worden gedaan.  

• De invulling van bepaalde sleutelposities (zorgcoördinatoren als interne coaches) binnen het 
traject heeft nadelige gevolgen gehad voor het verloop van het traject.  

 
2.2.  Doelstellingen van het traject 

 
Doelstellingen in het plan van aanpak 
 
In tabel 1 staan de doelstellingen van het traject weergegeven. Er wordt onderscheid gemaakt tus-
sen impliciete en expliciete doelstellingen. Expliciete doelstellingen zijn aan de start van het traject 
opgesteld door Amicitia en DWC en staan in het plan van aanpak weergegeven. Met impliciete doel-
stellingen worden doelstellingen bedoeld die gaandeweg het traject zichtbaar werden, maar vooraf-
gaand aan het traject niet als doelstellingen waren opgesteld. De overkoepelende doelstelling van 
het traject wordt in het Plan van Aanpas als volgt geformuleerd: Cliënten en medewerkers [van de] 
VVT [van] Amicitia toerusten voor de transitie in de ouderenzorg van verzorgen naar participeren. De 
drie doelstellingen van het traject (bij gestelde doelen in tabel 1) worden gezien als subdoelstellin-
gen van deze overkoepelende doelstelling.  
 
  



 

8 

 

Tabel 1: De doelstellingen van DWC-traject bij Amicitia 
 
Gestelde doelen  Subdoelen/Uitkomstmaten 
Ondersteunen van de zelfredzaamheid en zelfor-
ganisatie rondom de cliënt.  

 

- Meer participatie familie (minder zorgtijd 
voor medewerkers) 

- Cliënten doen meer zelf (minder zorgtijd 
voor medewerkers) 

- Verbeterde relatie medewerkers met cli-
ent en familie 

Zelfsturing /eigen verantwoordelijkheid 
 

- Medewerkers voelen meer ver-
antwoordelijkheid 

- Organisatorische veranderingen 
Ambassadeurschap - Werktevredenheid 

- Binding met de organisatie 
Overkoepelend: Amicitia klaar maken voor de 
transitie in de zorg 
 

- Succesvol werken in veranderende zorg-
landschap 

Overige doelen Subdoelen/Uitkomstmaten 
Empathische ondersteuning 
 

 

- Rust/acceptatie bij medewerkers 

Verbetering van de zorg 
 

- Afdelingsspecifiek 
 

Borging  
 

- Werkwijze DWC integreren in normale 
werkwijze 

 
2.2.1 Expliciete doelstellingen 
 
Ondersteunen van de zelfredzaamheid en zelforganisatie rondom de cliënt.  
 
Het vergroten van zelfredzaamheid en zelforganisatie werd in het plan van aanpak (2014) als volgt 
omschreven: Ondersteunen van de zelfredzaamheid en zelforganisatie van de cliënt in nauwe sa-
menwerking met naastbetrokkenen en met ondersteuning van vrijwilligers. 
 
In de praktijk werd deze doelstelling in drie subdoelstellingen onderverdeeld: 1. Zelfredzaamheid 
van de cliënt, 2. Participatie van de familie en 3. Inzet van vrijwilligers.  
 
Bij het inzetten op meer zelfredzaamheid van de cliënt is duidelijk onderscheid te zien geweest tus-
sen verzorgings-en somatische afdelingen enerzijds en psychogeriatrische afdelingen anderzijds. 
Zoals in de casusbeschrijvingen is te lezen werd bij de eerstgenoemde afdelingen duidelijk ingezet op 
het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt. Op de psychogeriatrische afdelingen lag het 
accent op de familie en vrijwilligers, vanwege de grotere afhankelijkheid van doelgroep op psycho-
geriatrische afdelingen.  
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Zelfsturing/zelforganisatie 
 
Het doel van zelfsturing/zelforganiserend werd in het plan van aanpak als volgt omschreven: “Me-
dewerkers ontwikkelen zich naar ondernemende, zelforganiserende professionals, die cliëntgericht en 
cliëntvolgend werken. Iedereen neemt de verantwoordelijkheid voor het nakomen van zorgafspra-
ken. In de praktijk werd onderscheid gemaakt tussen intra-en extramurale afdelingen. Voor extra-
murale afdelingen gold de doelstelling te functioneren als zelfsturend team. Voor intramurale afde-
lingen was de ambitie functioneren als zelforganiserend team, dit werd gezien als minder vergaand 
dan zelfsturend met nog ruimte voor ondersteuning van coaches of zorgcoördinatoren. In deze rap-
portage wordt gesproken over zelfverantwoordelijkheid omdat de focus van het onderzoek twee 
intramurale afdelingen betrof.  
 
Ambassadeurschap 
 
In het plan van aanpak wordt dit doel als volgt omschreven: “Medewerkers van Amicitia zijn deskun-
dige professionals, die met actuele kennis en kunde (dementie, palliatieve zorg, mishandeling, respijt-
zorg, GGZ) cliënten ondersteunen. Zo staan zij ook bekend bij cliënten en ketenpartners. Iedereen is 
actief ambassadeur van Amicitia.” Deze doelstelling was de meest abstracte van de drie, in de prak-
tijk lag de focus bij deze doelstellingen op de wijze waarop onderdelen van de organisatie zich naar 
de buitenwereld presenteerden en op het vieren en communiceren van behaalde successen.  
 
2.2.2 Impliciete doelstellingen 
 
Empathische ondersteuning 
 
Gedurende het traject bleek op sommige afdelingen empathische ondersteuning van de coach een 
bijkomend doel (zie casusbeschrijving Roos). Medewerkers kregen de ruimte emotioneel geladen 
aspecten van hun werk te delen met de coach en elkaar. Empathische ondersteuning werd vooral 
ingezet bij onderwerpen die buiten de invloed van medewerkers viel, maar wel invloed hadden op 
de ervaring van hun werk en daarmee hun functioneren. Met luisteren en het tonen van begrip wer-
den gevoelens en frustraties gevalideerd, met als belangrijkste doel het creëren van rust.  
 
Verbeteren van de zorg 
 
In het plan van Aanpak werd het verbeteren van de zorg niet als expliciete doelstelling vermeldt. Wel 
leefde op verschillende plekken binnen de organisatie de veronderstelling dat het behalen van de 
drie gestelde doelstellingen de kwaliteit van de zorg zou verbeteren. Echter is bij sommige afdelin-
gen duidelijk zichtbaar ruimte geweest voor het aanbrengen van concrete verbeteringen in de zorg 
(zie casusbeschrijving Roos). Bij andere afdelingen was deze ruimte er niet of nauwelijks (zie casus-
beschrijving de Tulp). De ambigue rol plaats van de kwaliteit van de zorg wordt nader toegelicht bij 
“verbeteringen in de zorg”.  
 
 



 

 

 

Tabel 2: Realist Evaluation van het DWC-traject bij Amicitia  
Uitkomstmaat Inhoud/Instrument  Bevorderende factoren Belemmerende factoren 

Zelfredzaamheid 
Meer participatie, cliënten, 
familie en vrijwilligers (min-
der zorgtijd medewerkers) 
 
 
 
 

Cliënten  
- Opnieuw verhouden tot cli-

enten 
 
 
 
Familie 

- Dialoogbijeenkomst 
o Uitleggen context 
o Wat kan men zelf 
o Maken van duidelij-

ke afspraken 
- Beroep (blijven) doen op 

familie 
Vrijwilligers 

- Vrijwilligers plek in traject 
geven 

 

Cliënten  
- Goede band met bewoners 
- Uitleg van veranderingen in de 

context 
- Enige ‘strengheid’ bij medewer-

kers 
Familie 

- Investeren in relatie alvorens 
een beroep te doen op familie 

- Gelijkwaardig gesprek aangaan 
- Als team vooraf duidelijke doe-

len stellen 
 
Vrijwilligers 

- Duidelijke verwachtingen/eisen 
van vrijwilligers 

- Profiel vrijwilligers 

Cliënten  
- Te rigide scheiding van verant-

woordelijkheden 
- Verhouding tussen medewerkers 

en cliënten verzakelijkt  
Familie 

- Geen inzicht in veranderingen  
- Eisenlijst van medewerkers/ Geen 

gezamenlijkheid  
- Weerstand en beperkte mogelijk-

heden familie 
 
 
 
Vrijwilligers 

- Angst van vrijwilligers betaald 
werk weg te nemen 

 
 
 

   Roerige context 
  Ambigu: Concrete (op gedrag en taken gerichte) operationalisaties van doelstellingen 
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Uitkomstmaat Inhoud/Instrument  Bevorderende factoren Belemmerende factoren 

Zelfverantwoordelijkheid 
Medewerkers voelen meer 
verantwoordelijkheid 
 
 
Indicatoren Plan van Aanpak 
 
 
 
 

- Teamsessies: 
o Inventariseren van elkaars 

kwaliteiten 
o Overnemen taken en ver-

antwoordelijkheden zorg-
coördinator 

o Cirkel van invloed 
o Veranderagenda 

- Organisatorische veranderingen 
- Organiseren werkgroepen 
- Veranderen verhouding staf en ma-

nagement  

- Medewerkers voelen eige-
naarschap over dit model 

- Medewerkers mogen zelf 
beslissen hoe zelfsturing 
wordt vormgegeven 

- Kartrekker binnen team 
- Overtuiging dat zelfsturing 

leidt tot betere zorg 
- Positieve ervaringen met 

nieuwe verantwoordelijkhe-
den 

- Methodisch werken 
 

- Gebrek aan kaders 
- Beperkte ruimte voor bot-

tom-up 
- Terughoudend management 
- Medewerkers krijgen niet 

meer uren voor nieuwe ta-
ken 

- Veranderingen worden erva-
ren als bezuinigingsmaatre-
gel 

- Positie coach/zoco 

Organisatorisch - Zoco’s krijgen andere rol 
- DWC-coaches krijgen andere rol 
- Teammanager krijgt andere rol 
- Ontslag/overplaatsing medewerkers 

 Roerige context 

  Ambigu: Concrete (op gedrag en taken gerichte) operationalisaties van doel-
stellingen 
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Uitkomstmaat Inhoud/Instrument  Bevorderende factoren Belemmerende factoren 
Ambassadeurschap 
Positief profileren binnen de orga-
nisatie en naar de buitenwereld 

- Inspiratiemarkt 
- Successen vieren  
- Vergroten verantwoordelijkheid 

medewerkers  
- Stimuleren  
- profilering teams 

- Successen binnen het traject 
expliciteren en delen 

- Communicatieplan 

- Moeilijk te bevatten be-
grip voor medewerkers 

Empathische ondersteuning 
Rust/acceptatie bij medewerkers - Teamsessies: 

o Onderling uitspre-
ken/delen 

o Empathische en onder-
steunende rol coach (va-
lideren gevoelens) 

- Cultuur van openheid creëren  

- Vertrouwensrelatie coach 
- Onafhankelijke positie coach 

- Onveiligheid in het team 
- Geen generalisaties naar 

andere settingen  
 

Verbeteren van de zorg 
Verbetering van zorg  - Verbeterde relatie cliënt mede-

werkers 
- Kwantitatieve data (Klimaatscan 

en CQ-index) 
- In gesprek met de cliënt (dia-

loogbijeenkomst) 
- Veranderagenda 
- Zelfsturing 
- Teamsessies 

o Verbeteren communica-
tie 

o Teambuilding 

- Intrinsieke motivatie teams 
- Houding coach 

- Op gespannen voet met 
de doelstellingen van het 
traject 



 

 

 

2.3  Overkoepelende factoren 
 
Ambigu: Het steeds concreter worden van de operationalisaties van de doelstellingen 
 
Anders dan bij eerdere DWC-trajecten zijn er bij het traject van Amicitia vooraf duidelijke doelstel-
lingen voor het traject opgesteld. Het traject had drie doelstellingen: zelfredzaamheid, zelfsturing en 
ambassadeurschap, binnen de organisatie werden dit speerpunten genoemd. Ten gevolge van het 
opstellen van deze doelstellingen was de inhoud van het traject sterker gekaderd dan bij voorgaande 
trajecten waar moeilijker grijpbare doelstellingen werden gebruikt zoals het verbeteren van de rela-
tie tussen cliënt en medewerker. Zo werd, ter illustratie van deze kadering, de veranderagenda op-
gesteld aan de hand van de drie speerpunten. Deze kadering heeft een aantal voordelen gehad: Ten 
eerste was deze insteek een antwoord op de kritiek dat trajecten van DWC niet resultaatgericht ge-
noeg waren (zie ook het overkoepelend rapport). Ten tweede zorgde deze kadering ervoor dat het 
traject als doelgericht werd ervaren en daarmee makkelijker te evalueren was. Ten derde pasten de 
concrete doelstellingen bij de hulpvraag van de organisatie: het doorkomen van de transitie in de 
zorg.  
 
In de start van het traject was waarneembaar dat met deze striktere kadering de kern van de DWC-
methodiek niet veranderde. Kernelement van de methodiek is het creëren en begeleiden van het 
open gesprek en medewerkers equiperen zodat zij zelfstandig wijzigingen in hun werk kunnen aan-
brengen (zie voor een uitgebreide beschrijving de overkoepelende rapportage). In de beschrijvingen 
van de trajecten bij de Tulp en de Roos is te zien dat deze kernelementen een belangrijke rol speel-
den in de begeleiding van het team in deze fase, waarbij de doelstellingen van het traject als kaders 
dienden voor de inhoud van de sessies. Echter is wel te zien dat de trajecten bij beide teams inhou-
delijk sterk verschilden. Bij de Tulp werd de beginfase vooral gericht op de structuur van het team en 
de ervaring en verdeling van verantwoordelijkheden binnen het team. Bij de Roos lag de focus op 
zaken als emotionele aspecten van het werk, communicatie en kwaliteit van de zorg. In beide team-
trajecten is waarneembaar dat de focus van inhoud van de sessies in grote mate werd bepaald door 
de behoeften van het team. Op basis van een vergelijking tussen beide teams zou voorzichtig gecon-
cludeerd kunnen worden dat het open gesprek niet vanzelfsprekend leidt tot een focus op de relatie 
tussen cliënt en medewerker of de kwaliteit van de zorg. De focus wordt in grote mate bepaald door 
de behoeften van het team.  
 
Zoals ook te zien in het verloop van de trajecten bij de Roos en de Tulp, kwam in het tweede deel 
van het traject het open gesprek als kernelement van de methodiek onder druk te staan. Onderdeel 
van deze verschuiving was dat de doelstellingen van het traject steeds concreter geoperationali-
seerd werden; er kwam meer nadruk op gewenst gedrag te liggen en minder nadruk op houding. In 
de start van het traject werd middels verschillende gesprekstechnieken de ruimte gecreëerd om 
bepaalde aspecten van de eigen houding in diepte te analyseren. Ter illustratie: bij de Tulp werd aan 
de start begonnen met het thema zelfverantwoordelijkheid. Dit werd met diepgang gedaan en het 
open gesprek was hier een belangrijk onderdeel van: er werden gesprekken gevoerd over de inhoud 
van de verantwoordelijkheid van medewerkers, belemmeringen voor het nemen van verantwoorde-
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lijkheid werden geïdentificeerd en kwaliteiten en wensen werden geïnventariseerd om uiteindelijk 
te kijken wat een wenselijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen het team zou 
zijn. Bij de Roos werd het thema verantwoordelijkheid in het tweede deel van het traject behandeld. 
Daar was duidelijk zichtbaar dat zelfverantwoordelijkheid concreter werd geoperationaliseerd: de 
invulling was taakgericht en de focus kwam te liggen op hoe taken die bij de zorgcoördinator waren 
belegd verdeeld konden worden over het team. In deze fase van het traject ontstond er dus minder 
ruimte om concepten in volledigheid te exploreren: bij zelfredzaamheid was weinig ruimte voor as-
pecten als bijvoorbeeld zelfbeschikking en autonomie. Bij zelfverantwoordelijkheid ontstond weinig 
ruimte te exploreren wat de implicaties van dit concept voor de invulling van de eigen professionele 
rol van medewerkers waren en welke behoeften zij zelf op dit gebied hadden. De focus van het tra-
ject kwam meer op gewenst gedrag te liggen en minder op de houding. Mogelijk gevolg van deze 
verschuiving in focus is dat nieuw gedrag in minder mate werd geïnternaliseerd door medewerkers, 
waardoor veranderingen in gedrag mogelijk oppervlakkiger van aard waren en ten gevolge daarvan 
minder beklijfden. Vanwege de beperkte duur van huidig onderzoek zijn daar geen vergaande uit-
spraken over mogelijk. Wel zijn er aanwijzingen dat er sprake was van beperkte internalisering van 
gedrag. Bijvoorbeeld het feit dat medewerkers zich over veel veranderingen geen eigenaar voelden 
maar ervaarden dat de veranderingen in grote mate vanuit ‘hoger in de organisatie’. Ook het klagen 
over het niet ontvangen van meer uren (een financiële beloning) voor taken die zij overnamen van 
de zorgcoördinator zou gezien kunnen worden als een aanwijzing voor het feit dat nieuw gedrag niet 
volledig was geïnternaliseerd. Een tweede gevolg van het gebruik van concretere operationalisaties 
van de doelstellingen was dat de relatie tussen cliënt-medewerker een minder prominente rol in de 
tweede helft van het traject had. Zo was te zien dat bij de Roos in de eerste helft van het traject de 
relatie met zowel cliënt als familie regelmatig onderwerp van gesprek was, terwijl dat in de tweede 
helft van het traject niet zo was.  
 
Er zijn een aantal oorzaken aan te wijzen voor de verschuiving naar steeds concretere operationali-
saties van de doelstellingen. Ten eerste hangt deze verschuiving in grote mate samen met het op 
afstand raken van Myrthe van de teams. Coaches waren nu in grotere mate verantwoordelijk voor 
de inhoud en begeleiding van de sessies. De coaches bezaten niet, in dezelfde mate als Myrthe, de 
kennis, kunde en mogelijkheden het open gesprek te faciliteren, zowel in verband met hun minder 
onafhankelijke positie ten opzichte van het team (ze waren onderdeel van de organisatie) als in ver-
band met hun vaardigheden. Het leek alsof zij zich meer gingen richten op waar ze ervaring mee 
hadden; de inhoud van de sessies werd concreter en minder vrij. Bij team de Roos was duidelijk 
zichtbaar dat medewerkers een verschuiving in inhoud ervaarden. Ze gaven aan dat de sessies rich-
ting “werkoverleg” gingen. In de beschrijving van het traject van de Roos is te lezen dat de coach op 
een zeker moment besluit “terug naar de basis” te gaan. In deze sessie wordt de onrust in het team 
gesproken, er is ruimte om emoties met elkaar te delen. Na afloop wordt de sessie getypeerd als 
“weer echt DWC”. Er worden drie zaken duidelijk: 1) Het voeren van een open gesprek met ruimte 
voor emoties en frustraties wordt geassocieerd met DWC. 2) Het voeren van dit open gesprek werd 
gemist 3) Het herintroduceren van het open gesprek werd door de medewerkers als waardevol erva-
ren.  
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Ook in de begeleiding van de coaches werden concrete operationalisaties dominanter. In de intervi-
siebijeenkomsten van de coaches maar ook in andere overleggen zoals in de stuurgroep en met ma-
nagement was deze ontwikkeling waar te nemen. Ook management begon meer te sturen op con-
crete operationalisaties en gedragsveranderingen. Tenslotte heeft de opzet van het traject, met de 
concrete doelstellingen, meer dan bij andere trajecten de mogelijkheid geboden voor een grotere 
focus op concrete operationalisaties.  
 
Rol coach en positie zorgcoördinator 
 
Aan de start van het traject bij Amicitia werden de sessies met de teams geleid door Myrthe, zij werd 
bijgestaan door de (interne) coach die het team later zou gaan begeleiden. Myrthe was tenminste 
drie sessies bij elk team aanwezig. Na drie sessies werd de afweging gemaakt of de coach het al al-
leen kon voortzetten of dat er nog behoefte was aan ondersteuning van Myrthe.  
 
De sessies onder leiding van Myrthe werden door medewerkers als prettig ervaren: haar vermogen 
te sturen en boven de materie uit te stijgen werd gewaardeerd, haar onafhankelijke positie speelde 
hier zeker een rol in. Nadat Myrthe op meer afstand van de teams terecht kwam, volgde er vlak op 
elkaar twee wijzigingen in de inrichting van de DWC-sessies. In eerste instantie werd op elk team 
één van de vier DWC-coaches van binnen de organisatie gezet. Echter stopte één van de coaches 
met haar werkzaamheden omdat het haar zwaar viel het coachingsschap met haar andere werk-
zaamheden te combineren. Ten gevolge hiervan werd in tweede instantie nieuwe coaches aange-
steld en werd de verdeling van de coaches over de teams veranderd. In deze nieuwe situatie werd er 
voor gekozen zorgcoördinatoren DWC-coach te maken. De Roos en de Tulp waren de enige twee 
afdelingen waarop de zorgcoördinator coach werd op het eigen team. Voordeel van deze keuze, bij 
deze twee afdelingen, was dat de betreffende coaches goed op de hoogte waren van wat er speelde 
op de afdelingen waar ze zelf de functie van zorgcoördinator hadden. Echter had deze constructie 
ook een drietal nadelen. Ten eerste had de coach een totaal andere positie t.o.v. het team. In de rol 
die Myrthe bekleedde werd haar onafhankelijke positie en als gevolg daarvan haar vermogen boven 
de materie uit te stijgen gewaardeerd. Voor de zorgcoördinatoren was het moeilijk een dergelijke 
positie in te nemen. De zorgcoördinator was onderdeel van het team, in de ogen van de medewer-
kers en de coaches zelf zorgde dit ervoor dat de tijd die voor DWC was ingeruimd steeds meer rich-
ting werkoverleg werd getrokken.  
 
Maar ook de coaches, die geen zorgcoördinator waren op het team dat zij begeleidden, ervaarden 
dat zij een andere positie hadden dan Myrthe. Zo benoemden de coaches zelf in een focusgroep dat 
het voor hen minder makkelijk was te sturen op verandering omdat hun positie ten opzichte van de 
managers anders is dan die van Myrthe; voor hen is het minder makkelijk management aan te spo-
ren tot verandering.  
 
Een tweede gevolg van het feit dat coaches ook zorgcoördinator waren, was dat er een tweedeling 
ontstond binnen de groep zorgcoördinatoren, slechts een deel van hen was ook DWC-coach. Dit 
heeft ten gevolg gehad dat een deel van de zorgcoördinatoren zich buiten gesloten voelde; zij wer-
den niet verantwoordelijk gemaakt voor de veranderingen binnen de organisatie. Binnen afdeling de 
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Roos was dit duidelijk zichtbaar: de afdeling had twee zorgcoördinatoren, waarvan er één coach 
was. De interne procjectbegeleider geeft zelf ook aan dat dit een onwenselijke situatie is en dat het 
beter was geweest alle zorgcoördinatoren DWC-coach te maken.  
 
Ten derde was het binnen Amicitia voor velen niet duidelijk of de functie zorgcoördinator al dan niet 
zou worden opgeheven in het proces naar zelfverantwoordelijkheid, eveneens was er onduidelijk-
heid over de functies van teamleiders. Deze beslissingen blijven in de lucht hangen. De manager VVT 
en facilitair vertelt hierover: “We zitten nu op het punt, van gaan we echt kantelen? (…) Gaan we 
echt kantelingen maken in de organisatiestructuur?” Coaches vertelden in een focusgroep na afloop 
van het traject dat ze nog steeds op dat punt zitten. Duidelijk was dat de inhoud van de functies zou 
wijzigen maar hoe dit vorm zou krijgen was niet duidelijk, ook niet onder coaches en zorgcoördinato-
ren zelf. Het zat hen hoog en het onderwerp werd vrijwel direct ter sprake gebracht, ze spraken uit 
dat er onduidelijkheid blijft bestaan over hoe de organisatiestructuur er uit gaat zien en gaven aan 
dat dat “stagnerend” werkt in het proces naar zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid. Naast deze 
onduidelijkheid werkte het verder complicerend dat de DWC-coaches een sleutelrol speelden bin-
nen deze verandering. Zij vroegen zich af of zij wellicht verantwoordelijk zijn voor het opheffen van 
hun eigen functie. Ze hadden het gevoel dat de beslissing werd uitgesteld vanwege de cultuur bin-
nen Amicitia, “Iedereen is lief voor elkaar”. Echter gaven ze aan behoefte te hebben aan “duidelijk-
heid”, ook als die duidelijkheid inhield dat hun functie opgeheven zou worden, dan heb je er tenmin-
ste “grip op”.  
 
Roerige context 
 
Het traject bij Amicitia vond plaats in een tijd van veel en elkaar snel opvolgende veranderingen in 
de financiering en inrichting van de langdurige zorg. Medewerkers ervoeren hierdoor een oplopende 
werkdruk en maakten zich zorgen om de toekomst en hun baan. In de context van deze veranderin-
gen ervoeren medewerkers structureel onrust. Deze onrust bemoeilijkte en vertraagde het proces 
van verandering. In de overkoepelende rapportage wordt nader ingegaan op de invloed van deze 
roerige context en de gevolgen hiervan op de inhoud en het verloop van de verschillende onder-
zochte DWC-trajecten en de inhoud van het programma.  
 

2.4 Factoren bij specifieke doelstellingen 
 
Zelfredzaamheid 
 
Zoals eerder beschreven was er een verschil in de focus bij zelfredzaamheid bij de somatische en 
verzorgingsafdelingen enerzijds en de PG-afdelingen anderzijds. Bij de eerste twee lag de nadruk op 
de zelfredzaamheid van de cliënt vergroten, bij de laatste op het vergroten van de familieparticipatie 
en de inzet van vrijwilligers.  
 
Inzicht in de context bij cliënten leidde tot een grotere welwillendheid en vergrootte het begrip van 
cliënten voor de positie van de medewerkers. Ook was het duidelijk helpend wanneer medewerkers 
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zich op momenten streng opstelden; medewerkers en cliënten moesten zich opnieuw tot elkaar 
verhouden en op deze manier werden nieuwe grenzen snel duidelijk. Echter was ook waarneembaar 
dat een te strenge houding met een te rigide scheiding van verantwoordelijkheden ten koste ging 
van de gezamenlijkheid tussen medewerkers en cliënten, met nadelige gevolgen voor de zelfred-
zaamheid.  
 
Het vergroten van familieparticipatie had een verschillende mate van succes op de verschillende 
afdelingen. Het bleek bevorderend te werken voor afdelingen wanneer zij eerst investeerden in de 
relatie met familie. Op deze manier ontstond er een gelijkwaardige basis alvorens medewerkers een 
beroep op familie deed, in sommige gevallen werd eerst gekeken waar familie behoefte had aan 
ondersteuning voordat gekeken werd waar familie de zorg kon ondersteunen. Team de Roos slaagde 
erin op deze wijze familieparticipatie bij hun afdeling te vergroten door middel van twee dialoogbij-
eenkomsten.  
 
De weerstand bij familie werd zichtbaar groter wanneer direct een ‘eisenlijst’ bij hen werd gedepo-
neerd. Een andere belangrijke bron van weerstand bij familie was een gebrek aan inzicht in de con-
text en noodzaak van de veranderingen. Bovendien ontbrak bij een deel van de familie de mogelijk-
heden tot een dergelijke bijdrage aan de zorg vanwege praktische factoren. Tenslotte was de nood-
zaak tot een gedegen voorbereiding van het team duidelijk zichtbaar.  
 
Bij Amicitia kregen vrijwilligers een rol binnen het DWC-traject, zo hadden zij een aantal eigen ses-
sies. Vanwege de scope van huidig onderzoek is dit niet in diepte geanalyseerd door de onderzoeker. 
Wel waren er drie ontwikkelingen duidelijk zichtbaar binnen de organisatie: 1) Vrijwilligers voelden 
zich meer serieus genomen en daardoor meer verbonden met de organisatie. 2) Teams gingen pro-
fielen opstellen waar vrijwilligers aan moesten voldoen, hetgeen ten gevolge had dat zij ook duidelij-
ker eisen aan vrijwilligers konden stellen. En 3) Het werven van vrijwilligers werd bemoeilijkt omdat 
potentiele vrijwilligers angstig waren betaald werk over te nemen.  
 
Zelfverantwoordelijkheid 
 
Bij het proces naar meer eigen verantwoordelijkheid was er sprake van een complex proces waarbij 
op tijden de ruimte om zelf beslissingen te nemen (bottom-up) als te klein werd ervaren en op ande-
re momenten een gebrek aan kaders werd verweten aan het management.  
 
Enerzijds gaven sommige medewerkers aan dat ze zich geen eigenaar voelden van de keuze tot deze 
omslag: ‘de omslag werd van boven opgelegd’, zo leek er behoefte aan meer inspraak en ruimte zelf 
beslissingen te maken. Anderzijds was er onduidelijkheid over de toekomst: welke verantwoorde-
lijkheden komen er exact bij het team te liggen en wat gebeurde er met de functie van zorgcoördina-
tor? Medewerkers wilden van management het antwoord op deze vragen. Hier was juist behoefte 
aan meer kaders. Het gebrek aan kaders leidde tot het feit dat medewerkers naast het tonen van 
nieuw gedrag (meer taken) vaak ook nog de onderhandeling aan moesten gaan of het nieuwe ge-
drag daadwerkelijk onder hun verantwoordelijkheid viel. Dergelijke discussies werkten demotive-
rend.  



 

18 

 

Ondersteunend naar de omslag van meer verantwoordelijkheid was het methodisch werken met 
behulp van de veranderagenda. Bij team de Tulp was te zien dat de veranderagenda een instrument 
van het team werd; het bood het team een concrete werkvorm om zelfstandig gedrag in toe te pas-
sen.  
 
De mate waarin medewerkers in eerste instantie open stonden voor de ontwikkeling naar meer ei-
gen verantwoordelijk werd in grote mate bepaald door de manier waarop zij deze verandering in-
terpreteerden; medewerkers die de omslag uitsluitend zagen als een bezuinigingsmaatregel rea-
geerden veelal met weerstand. Medewerkers in de veronderstelling dat meer eigen verantwoorde-
lijkheid zou leiden tot betere zorg schaarden zich makkelijker achter de doelstelling. Veel medewer-
kers ervaarden met name meer verantwoordelijkheden in de zorg voor hun cliënten (als eerste ver-
antwoordelijke) als positief, dit werkte bevorderend voor de ontwikkeling naar zelfverantwoorde-
lijkheid. Wel vonden velen het onrechtvaardig dat zij niet meer tijd (en dus geld) voor hun nieuwe 
taken kregen. In teams waar een informele leider (‘kartrekker’) opstond was te zien dat het proces 
naar zelfverantwoordelijkheid sneller verliep, taken werden sneller overgenomen door leden van 
het team.  
 
Ambassadeurschap 
 
Ambassadeurschap was voor veel medewerkers de moeilijkst te vatten doelstelling. Ze vonden het 
moeilijk zich een voorstelling te maken bij wat hier precies mee bedoeld werd. De bijbehorende 
metafoor dat Amicitia ‘de warme bakker’ van de omgeving wilde zijn op het gebied van zorg werd 
veelal ook niet begrepen. Echter was bij Amicitia, meer dan bij andere organisaties, te zien dat suc-
cessen van het begin van het traject werden geëxpliciteerd en gevierd. Zo werden teams gestimu-
leerd in het organisatie-tijdschrift hun ervaringen te delen. In met name de thuiszorg werd ook na-
drukkelijk onderzocht hoe de teams zich beter naar de buitenwereld konden profileren, zo besloten 
de teams in dit kader nieuwe uniforms aan te schaffen. Ook was bij Amicitia aan het begin van het 
traject een communicatieplan opgesteld, er was van start af aan dus focus op het presenteren van 
positieve uitkomsten. Het mooiste voorbeeld van de positieve invloed hiervan was de inspiratie-
markt die op driekwart van het traject werd georganiseerd. Teams kregen allemaal een eigen markt-
kraam op deze markt, doel was dat zij zichzelf voorstelden en weergaven welke ontwikkeling zij het 
afgelopen jaar hadden gemaakt. Ondanks de aanvankelijke scepsis bij medewerkers werd met posi-
tieve gevoelens teruggekeken op de markt. Ze beschreven gevoelens van trots en waardering.  
 
Empathische ondersteuning 
 
In het kader van de roerige context werd, zeker onder leiding van Myrthe, empathische ondersteu-
ning een belangrijk onderdeel van traject. Myrthe gaf medewerkers de ruimte onderwerpen te delen 
die hen raakten. Zij luisterde en valideerde emoties en frustraties. Ook bracht zij een ordening in de 
onderwerpen door teams te laten analyseren in welke mate zij invloed hadden op de oorzaken van 
frustraties. Op basis daarvan kon worden besloten of er alleen stoom werd afgeblazen of dat het 
team actie kon ondernemen de frustraties te verkleinen, zo gaf zij ook richting aan de frustraties.  
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Toen de focus van het traject concreter werd, was er echter wel een spanning waar te nemen tussen 
het creëren van ruimte voor de empathische ondersteuning en de focus op de concrete doelstellin-
gen van het verandertraject. Het adresseren van deze gevoelens en behoeften kostte veel tijd, ruim-
te en aandacht en kon vanwege de onzekere factor niet altijd worden opgelost. Desalniettemin le-
verde dit adresseren wel rust binnen het team op en waren de ervaringen van onzekerheid contra-
productief in het proces naar verandering. Dit bracht rust binnen teams, waardoor het makkelijker 
werd voor hen zich te richten op de doelstellingen die binnen het traject werden gesteld. Deze in-
teractie met de teams vergde naast een aantal vaardigheden ook een onafhankelijke positie en een 
vertrouwensrelatie. Voor de (interne) coaches die later de sessies leidden bleek deze vorm van on-
dersteuning vaak niet haalbaar.  
 
Verbeteringen in de zorg 
 
Anders dan bij andere DWC-trajecten, waren verbeteringen in de kwaliteit van de zorg geen explicie-
te doelstelling van het traject. Er waren verschillen tussen teams waarneembaar of, en in welke ma-
te verbeteringen in de zorg een plek kregen binnen het traject. Of dit gebeurde was van een aantal 
factoren afhankelijk. In de eerste plaats van de intrinsieke motivatie van het team, omdat het geen 
expliciete doelstelling was werd kwaliteitsverbetering alleen een onderwerp als het team dit zelf 
aandroeg. De mate waarin de coach hiervoor open stond speelde logischerwijs ook een belangrijke 
rol.  
 
Daarnaast stond in sommige gevallen kwaliteitsverbetering in de ogen van medewerkers op gespan-
nen voet met andere doelstellingen. Zo is in de casusbeschrijving van de Tulp te lezen dat medewer-
kers ervaarden dat ze zich niet anders (en strenger) naar cliënten konden opstellen in het kader van 
het vergroten van zelfredzaamheid en konden werken aan de kwaliteit van de zorg, zeker niet in de 
context van de bezuinigingen.  
  



 

20 

 

3 Casusbeschrijvingen 
 
 
 

3.1  Afdeling de Roos 
 
Afdeling de Roos is één van de twee psychogeriatrische afdelingen van Amicitia. De Roos is een ge-
sloten afdeling en heeft 18 bewoners, zij zijn verdeeld over twee verdiepingen met dezelfde om-
vang. Elke verdieping heeft één tweepersoonskamer en verder eenpersoonskamers. De bewoners 
verblijven het grootste gedeelte van de dag in de gemeenschappelijke woonkamer op hun verdie-
ping. Hoewel medewerkers op beide verdiepingen worden ingezet hebben de meeste medewerkers 
een verdieping waarop zij verreweg het meest werken. De afdeling heeft relatief veel vrijwilligers, op 
veel doordeweekse ochtenden is er tenminste één vrijwilliger die helpt bij het ontbijt. Op afdeling de 
Roos werken gedurende het traject ongeveer 20 medewerkers.  
 
Het traject bij afdeling de Roos is in twee delen onder te verdelen. Het eerste deel van het traject, 
dat voor een groot deel onder leiding van Myrthe stond. In dit deel van het traject is er veel aan-
dacht voor: empathische ondersteuning, de werkdruk, motiverende gespreksvoering, een open aan-
spreekcultuur, kwaliteit van de zorg en familieparticipatie. In het tweede deel van het traject was 
een verschuiving van focus te zien. De hoofdfocus lag in deze fase op zelfverantwoordelijkheid van 
de medewerkers. Het team is zoekende naar hoe het traject zelfstandig invulling te geven, waarin de 
neiging ontstaat zich te focussen op concrete aspecten van het werk. 
 
Empathische ondersteuning, werkdruk en motiverende gespreksvoering  
 
De eerste fase bij team de Roos onder leiding van Myrthe stond voor een groot deel in het kader van 
motivatie van het team, zoals ook omschreven in het fasemodel van DWC (zie overkoepelende rap-
portage). Dit gebeurde op verschillende manieren. In de eerste plaats bood Myrthe in deze fase veel 
empathische ondersteuning. Het team sprak met elkaar en Myrthe over de werkdruk en de belasting 
die werken op een psychogeriatrische afdeling met zich meebracht. Ter voorbeeld: er wordt in de 
tweede sessie gesproken over een krantenbericht waarin staat beschreven dat een bewoonster van 
een PG-afdeling ergens in Nederland 193 keer heeft gebeld voor zij geholpen werd, dit voorbeeld 
draagt één van de medewerksters aan. Aan de hand van dit krantenbericht werd gesproken over 
zaken rondom het werk: een gebrek aan inzicht bij het publiek wat het werk op een PG-afdeling 
inhoudt hetgeen tot harde oordelen leidt, het belang van vertrouwen van de familie in de professio-
naliteit van medewerkers en hoe pijnlijk het voor hen is als dit vertrouwen ontbreekt, de vaak hoge 
eisen van familie maar ook de onmacht die medewerkers regelmatig zelf ervaren bij het uitvoeren 
van hun werk. Dergelijke thema’s kwamen in de eerste fase van het traject regelmatig terug, Myrthe 
gaf in de sessies de ruimte dergelijke zaken te bespreken. Echter begrensde Myrthe medewerkers 
ook en stimuleerde ze hen zich te richten op hetgeen waar ze invloed op hadden. Dit gebeurt bij-
voorbeeld in een sessie wanneer het gaat over de hoge werkdruk: “Er liggen meerdere zaken aan ten 
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grondslag. Dingen waar we niks aan kunnen veranderen, die niet te veranderen zijn. Maar ook din-
gen waar we wel wat aan kunnen veranderen, zaken als energie (…) Hoe kunnen we weer energie 
creëren. En later in de sessie: “Ik wil graag dat jullie kijken, wie kan jullie nog ondersteunen van bui-
ten je team, jullie hoofdtaak is de zorg.” Medewerkers gaven aan het fijn te vinden de mogelijkheid 
te hebben te spreken over de moeilijke kanten van hun werk. Tijdens de derde sessie spreekt één 
van de medewerksters uit: “Ik vind het lastig dit te doen, maar ook heel fijn dat iedereen zo open is 
en dat ik mijn ei kwijt kan. Ook ik vind sommige bewoners lastig, ik heb ook wel gedroomd dat ik een 
cassettebandje uit elkaar trok… Ik vind dit heel bijzonder.” 
 
Ook speelde in deze fase motiverende gespreksvoering een belangrijke rol. In de eerste plaats wer-
den medewerkers aangespoord elkaar regelmatig te complimenteren. Dit heeft indruk gemaakt. In 
een focusgroep aan het einde van het traject wordt het geven van complimenten direct aangehaald 
door medewerkers wanneer we spreken over hoe zij het traject hebben ervaren: “In het begin von-
den we het allemaal heel druk, en het ging over complimenten geven aan elkaar. Dat ging toen heel 
goed en het werkte prettig. We zouden dat weer meer moeten doen” Ook op teamniveau werd het 
team door Myrthe veelvuldig geprezen: “Jullie zijn echt een fantastisch team” of “Ik ben trots op 
jullie!”. Het team wordt ook gestimuleerd meer trots uit te dragen en ook waardering en ondersteu-
ning op te eisen binnen de organisatie: “Omdat jullie de afdeling altijd draaiende houden, hebben ze 
[het management] niet door hoe moeilijk het gaat. Ga dat gesprek aan”. Binnen de gehele organisa-
tie was waar te nemen dat het management nadrukkelijker trots uitdroeg naar de verschillende af-
delingen. Zo werden alle teams op taart getrakteerd wanneer blijkt dat de overproductie wordt uit-
betaald. Bij team de Roos gebeurde dit tijdens een sessie van DWC. Hun teamleider bedankte me-
dewerkers voor hun harde werk. Ook stond zij nadrukkelijk nog even stil bij de hoge beoordeling die 
het team gekregen heeft op zorgkaart.nl (een Nederlandse website waarop consumenten (afdelin-
gen van) zorginstellingen kunnen beoordelen.)  
 
Communicatie en een open aanspreekcultuur 
 
Er was veel aandacht voor de communicatie binnen het team. Wanneer medewerkers in de focus-
groep aan het eind van het traject werd gevraagd naar de doelen van DWC bij hun team wordt de 
communicatie door allen als eerste genoemd. Nauw verweven met de aandacht voor het geven van 
complimenten was er aandacht voor het geven en ontvangen van feedback, er werd veel gesproken 
over ‘een open aanspreekcultuur’; medewerkers werden gestimuleerd geen zaken voor een ander 
aan te nemen maar een vraag te stellen. Dit gebeurt vaak in het kader van de communicatie tussen 
de beide verdiepingen van de afdeling. Op de onderste verdieping werd vanwege gedragsproblema-
tiek van bewoners de zorglast, aan het begin van het traject, als hoog ervaren. De communicatie 
over ondersteuning van medewerkers van de bovenste verdieping aan de onderste verliep moei-
zaam. In de DWC-sessies was er vrijwel elke sessie aandacht voor deze samenwerking. Er werd na-
druk gelegd op de verantwoordelijkheid om hulp te vragen en de verantwoordelijkheid om hulp te 
bieden. Op momenten gaven medewerkers aan dat de communicatie tussen verdiepingen verbeterd 
was, op andere momenten wanneer de werkdruk vanwege ziekte groter wordt ging het minder goed 
met de communicatie. Een medewerkster zegt hierover: “Er is steeds opnieuw aandacht nodig voor 
de communicatie, anders zwakt het af en gaat het mis. Ondanks alle feedback-cursussen die we heb-
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ben gehad. Het gaat wel beter op het gebied van communicatie, maar we zijn er nog niet.” Voor mij 
als onderzoeker was de invloed van deze aandacht voor communicatie duidelijk waar te nemen, met 
name in sessies van DWC, soms leek er zelfs sprake van hypercorrectie. Medewerkers namen het 
vanuit zich zelf spreken (‘Ik heb het idee dat…’), niets aannemen voor een ander en vragen stellen 
zeer serieus en deden dit in deze fase in overvloede. Wanneer het vergeten werd corrigeerden zij 
zichzelf of een ander direct.  
 
Voor medewerkers was ook het verplichte karakter van DWC zeer waardevol. Eerder waren op hun 
afdeling de momenten waarop zij met het gehele team bij elkaar waren spaarzaam wat het bemoei-
lijkte op teamniveau beslissingen te maken en veranderingen door te voeren. Een medewerkster 
vertelt bijvoorbeeld: “Ik vind het belangrijk dat het verplicht blijft. Dan zijn we verplicht met elkaar te 
blijven communiceren. Ik ben bang dat als het verplichte eraf is, dat het gaat verwateren.” Een ander 
zegt: “Heel positief dat we elkaar nu met zijn allen spreken. Hiervoor bij de werkbespreking sprak je 
er maar een paar, nu het hele team omdat je verplicht bent om te komen, dat is heel waardevol. En 
we gaan dieper in op de zaken, niet gewoon de dagelijkse zaken, maar we kunnen wat verder gaan 
kijken als je eigen bed.”  
 
Familieparticipatie 
 
Binnen team de Roos werd de Dialoogbijeenkomst als een belangrijk instrument gezien in het kader 
van familieparticipatie. Als één van de eerste afdelingen van Amicitia organiseert de afdeling een 
Dialoogbijeenkomst, die zij zelf omdopen naar een Toekomstbijeenkomst. De Toekomstbijeenkomst 
vond plaats in juni van 2014 en in de uitnodiging wordt familie uitgenodigd om: ‘Te zien waar de 
goede punten zitten en wat we samen nog beter kunnen doen. Over de uitkomsten van de Klimaat-
scan gaan medewerkers met u in gesprek tijdens de Toekomstbijeenkomst. En: ‘Wij van team de 
Roos willen u hartelijk uitnodigen om samen met u verder te praten over hoe u en wij de toekomst 
van de afdeling zien. In de sessie werden resultaten van de Klimaatscan (vragenlijst voor professio-
nals, cliënten en naasten, zie ook overkoepelende rapportage) teruggekoppeld en werd in groepjes 
gesproken over wat er beter zou kunnen op de afdeling. Het belangrijkste doel van de bijeenkomst 
blijkt een nadere kennismaking tussen familie onderling en het onderling delen van ervaringen. Tij-
dens de Toekomstbijeenkomst maakt familie duidelijk dat zij tevreden zijn over de zorg, maar zij 
spreken ook zorgen uit over de toekomst, met name in het kader van bezuinigingen. Er zat een op-
vallend lange periode tussen de Toekomstbijeenkomst (juni) en de eerstvolgende sessie (oktober). In 
deze sessie was er een verslag van de bijeenkomst gemaakt en wordt door het team gereflecteerd 
op de bijeenkomst. Zo zegt een medewerkster: “Er was een open sfeer. De familie voelde geen be-
lemmeringen open antwoord te geven. De familie was ook heel erg positief. Een ander vult aan: “Het 
uit elkaar gaan in kleine groepjes vonden ze fijn. Zo leerde familie ook medewerkers en familie ken-
nen van de andere verdieping, dat was heel erg leuk. Ze vonden het fijn dat ze hun verhaal kwijt kon-
den en hadden het gevoel dat ze gehoord werden.” Later in de sessie wordt ook besproken dat 
sommige familie wellicht meer ondersteuning nodig heeft in de omgang met hun familie. Er ontstaat 
het volgende gesprek:  
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Eén van de medewerkers brengt een gesprek ter sprake dat ze voerde met de familie van één 
van hun bewoners: “De familie van meneer Veldkamp was ook best emotioneel, ze gaven 
aan dat ze graag handvatten kregen in de omgang met hun vader ik heb ze gewezen op het 
lotgenotencontact.” Myrthe vraagt het team: “Zien jullie dat meer, dat ze hulp nodig hebben 
maar het niet krijgen?” Een medewerkster zegt: “Familie vindt het over het algemeen heel 
moeilijk om te gaan met hun familielid. Dat komt ook omdat de situatie blijft veranderen.” 
Een ander vult aan: “Het is ook niet makkelijk te ondersteunen, de familie vraagt soms hulp, 
maar wijst het dan ook weer af.” Ze wordt door een collega aangevuld: “Omdat ze moeite 
hebben met het proces komen ze dan weer minder, en dan weten wij ook weer minder.” De 
interne projectleider stelt een vraag: “Dus de familie zit midden in een rouwproces, maar hoe 
kunnen jullie ondersteunen als jullie ze weinig zien?” Het is even stil, de stilte wordt door 
Myrthe doorbroken: “Kunnen jullie de familie meer ondersteunen?” Haar vraag wordt met 
een vraag beantwoord: “En willen ze dat eigenlijk wel?” Een ander zegt: “Ze willen heel 
graag zorgen, maar ze weten niet hoe ze moeten zorgen.” Een andere moeilijkheid wordt ter 
sprake gebracht: “Wat ik moeilijk vind is dat ze nu heel veel info hebben, maar dat ze dingen 
fout blijven doen; overhoren, chocola geven.” Iedereen weet welke familielid bedoeld wordt 
met het voorbeeld van de chocola. Het gaat om de echtgenoot van een bedlegerige cliënte 
die moeilijk eet, een andere medewerkster gaat door op dit onderwerp: “Elke avond dan 
geeft hij haar chocola, hij stoot haar aan, vraagt haar aandacht en dan heeft hij een bon-
bonnetje, dat is niet goed voor haar. Toch geef ik hem de regie in handen, want ik snap hem 
zo goed. Hij wil haar nog meer van haar pakje geven, en dan gaat hij naar huis met een goed 
gevoel zo van ze heeft weer gegeten.” “En ze gaat niet dood” wordt aangevuld. Er worden 
nog wat voorbeelden besproken en het wordt duidelijk dat medewerkers vaak worstelen met 
hoe de familie te ondersteunen. Dit deel van de sessie wordt afgesloten met het voornemen 
een vervolg te geven aan de Toekomstbijeenkomst waarin niet alleen ruimte is voor het de-
len van ervaringen maar waarin ook handreikingen aan de familie worden gedaan.  

 
Een belangrijk onderdeel van de doelstellingen is dat familie meer gaat participeren in de zorg voor 
hun familieleden. Ook hier is tijdens de sessies en Toekomstbijeenkomsten (tijdens het traject zijn er 
twee van deze bijeenkomsten geweest) aandacht aan besteed. In deze sessie bespraken medewer-
kers dat ze zich soms bezwaard voelden dit bij familie neer te leggen. Een medewerkster vertelt tij-
dens een focusgroep over de verlegenheid die hierbij gepaard ging: “Die verlegenheid dat kan ik me 
heel goed voorstellen. Bijvoorbeeld bij meneer Zwaan, die was onrustig in de avond en we wilden 
familie vragen om ‘s avonds te komen. Dat is nogal wat. Ik heb het op me genomen, in dat gesprek 
vond ik het heel moeilijk om dat te doen”. Haar collega vult aan: “Bij onze doelgroep is het best lastig. 
De cliënten vragen zelf niet meer om hulp aan hun familie, dat moeten wij dus doen. En je ziet ook 
vaak gebeuren, zeker bij partners, dat ze de zorg al heel lang gedragen hebben dat uitgeput zijn.  
 
Desondanks is team de Roos er in geslaagd een deel van de familie te laten participeren in de zorg. 
Familie helpt nu met schoonmaakklusjes zoals het schoonmaken van de kast van hun familielid en er 
wordt regelmatig een avond gekookt door de familie op de afdeling. Waar de Roos zich onder-
scheidde van sommige andere afdelingen in hun gesprek met familie was dat zij ook veel ruimte 
inrichtte voor behoeften van de familie. Het werd duidelijk dat familie behoefte had aan ondersteu-
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ning wanneer het ging om de omgang en het maken van contact met hun familielid, het team speel-
de hierop in. Op deze manier ontstond er een meer gelijkwaardige verhouding tussen familie en 
medewerkers wat het makkelijker maakte voor medewerkers een beroep op familie te doen.  
 
Aan het eind van het traject vroeg ik medewerkers in een focusgroep hoe zij terugkijken op het be-
trekken van de familie in de zorg. De drie medewerksters vertellen hierover: “De familieparticipatie, 
dat gaat wel beter. Het koken door familie boven bijvoorbeeld wordt bijvoorbeeld goed opgepakt, 
beneden gaat dat nog minder.” Over de rol van Toekomstbijeenkomst werd gezegd: “Dat is goed 
geweest, de eerste keer was moeilijk, dan is er toch wat weerstand. De tweede keer ging het beter, 
we gaven toen ik meer uitleg, de weerstand was weg en het werd makkelijker dingen te regelen.” 
Een ander zei: “We hebben ook geïnvesteerd in de relatie, het ging ook heel erg om ondersteuning in 
de omgang.” Wel werd aangeven dat het initiatief bij de medewerkers blijft liggen: “De familie wil 
best wat, maar ze zijn wel afwachtend. Wij moeten het plannen en zeggen wat ze moeten doen. 
Daarom lukt het koken ook, omdat het heel gericht gevraagd is. Maar uit zichzelf doen ze het niet, 
het moet uit ons komen.” Maar de medewerkers gaven familie soms ook niet genoeg ruimte: Het is 
niet per se onwil, ze zijn ook onzeker, ze denken dat het niet mag.” Haar collega nam over: “Dat zie ik 
ook, dan staat familie te koken en dan gaat een collega zich er mee bemoeien. Dan denk ik laat die 
mensen dan ook hun gang gaan. Anders komen ze niet meer.” Tenslotte werd nog aangegeven dat 
familie, net als vrijwilligers, soms wel bang zijn betaald werk weg te nemen: “Dat wordt ons ge-
vraagd. Waarom moeten er uren af? Komt dat omdat wij er nu zijn. Dan moeten wij uitleggen dat 
dat niet zo is, die tijd gaat er anders ook af.” 
 
DWC als noemer voor kwaliteit 
 
Bij afdeling de Roos werd, meer dan op veel andere afdelingen, aandacht besteed aan het verbete-
ren van de kwaliteit van de zorg. In de sessies werd regelmatig gesproken over verbeteringen, de 
focus hierin lag vooral op activiteiten voor bewoners, een verbeterde en meer gebruikte ‘snoezelkar’ 
en een betere inrichting van de afdeling. In het begin van 2015 was duidelijk waar te nemen dat 
medewerkers druk bezig waren met deze zaken, ook buiten de sessies van DWC om. In deze fase van 
het traject was duidelijk een beweging binnen het team waar te nemen, waarin de onderwerpen die 
in de DWC-sessies werden besproken daarbuiten worden opgepakt. Ter illustratie van deze bewe-
ging: Aan het einde van de sessie in maart 2015 vraagt één van de medewerksters het woord. Ze 
staat naast een groot doek: “We hebben het de laatste tijd veel over de inrichting en het schilderen 
van de afdeling. Ik heb op een workshop een schilderij gemaakt voor op de afdeling”. Wanneer ze het 
doek omdraait is een kleurig schilderij te zien met drie koeien er op. Het schilderij wordt door het 
team met enthousiasme en applaus ontvangen.  
 
In deze fase van het traject bij afdeling de Roos werd DWC als noemer in bredere zin gebruikt dan 
alleen voor het traject. Met name in het tweede kwart van het traject werd er regelmatig een extra 
sessie ingelast. Bijvoorbeeld een sessie over gedragsproblematiek, deze sessie werd georganiseerd 
voor het personeel dat het meeste werkte op de benedenverdieping en ging specifiek over de cliën-
ten van de onderste verdieping. Ook heeft het team een DWC-sessie georganiseerd rondom een 
nieuwe cliënte met Korsakov waarbij zij de psychologe van de instelling uitnodigden en haar advies 
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vroegen omtrent de omgang met deze cliënte. Ook in de ‘gebruikelijke’ DWC-sessies was dit waar-
neembaar, zo werd tijdens de sessie in februari 2015 een expert op het gebied van fysieke inrichting 
en dementie uitgenodigd om advies te geven over inrichting van huiskamers en gangen.  
 
De tweede fase van het traject: verschuiving van de focus naar zelfverantwoordelijkheid en werk 
 
Zoals bovenstaand beschreven veranderde de focus in het traject van team de Roos. Er zijn een aan-
tal oorzaken voor deze verschuiving aan te wijzen. De start van deze verschuiving vond plaats op het 
moment dat Myrthe op afstand kwam en er een nieuwe coach kwam voor team de Roos. Vanaf dit 
moment vonden DWC-sessies eens per twee maanden plaats gekoppeld aan werkoverleg. Omdat er 
binnen de organisatie één van de coaches was gestopt met haar werk als coach werd er op dit mo-
ment besloten het team van coaches aan te vullen. Nadat team de Roos tweemaal was begeleid 
door een coach die werkzaam is op een andere afdeling werd besloten één van de twee zorgcoördi-
natoren van team de Roos te vragen voor de rol als coach voor haar eigen team, zij zei ja en begon 
als coach. Zoals eerder beschreven is bij meerdere afdelingen duidelijk geworden dat het coaching-
schap voor de afdeling waarop deze zelf werkt ingewikkeld was. Het was moeilijk een onafhankelijke 
en overstijgende rol aan te nemen waardoor het moeilijker werd het team te sturen vanuit deze 
positie. Een medewerkster zei hierover: “Ze doet het goed, maar het is anders dan met Myrthe, die 
heeft natuurlijk ook meer ervaring. Toen Myrthe er bij zat, zat er iemand van buitenaf. Die kon pre-
cies zien hier moeten we stoppen en hier gaan we verder op door, of juist hier moeten we door. Als 
we met elkaar zitten, zonder Myrthe, worden we heel langdradig met dingen. Zij kon dat beter stu-
ren. Je mist de blik van buitenaf.” De nieuwe rolverdeling werd ingewikkelder gemaakt omdat team 
de Roos twee zorgcoördinatoren had. Nu is één van hen een DWC-coach en de andere niet. De zorg-
coördinator die geen coach was vond dit lastig, ze zegt hierover: “We hadden elkaar meer kunnen 
steunen als ik beter had geweten waar we naar toe gingen (…) Er wordt iets verwacht van mij, maar 
het voor mij niet helemaal duidelijk [wat er moet gebeuren]”. In een sessie waarin ook de interne 
projectbegeleider aanwezig was bracht ze dit ook ter sprake, zij gaf haar gelijk en gaf aan dat als ze 
opnieuw voor de keuze zouden staan dan zouden ze alle zorgcoördinatoren nauwer betrekken bij 
het traject of misschien zelfs allemaal vragen coach te zijn. Een andere factor in deze verschuiving 
lijkt te zijn dat de DWC-coach van team de Roos vanuit de organisatie de noodzaak lijkt te voelen 
binnen het traject meer focus aan te brengen op zelfverantwoordelijkheid binnen het team. In de 
sessies werd nu veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van de kwaliteiten en interesses van 
alle medewerkers met als doel het verdelen van taken en verantwoordelijkheden over het gehele 
team. Bovendien gaan de sessies steeds meer richting werkoverleg, een medewerker zegt hierover: 
“Je merkt dat het sneller weer richting werk gaat, een verkapt werkoverleg. Niet elke keer maar het 
gebeurt wel.”  
 
In de eerste fase van het traject stond DWC bij team de Roos voornamelijk in het kader van softere 
aspecten van het werken in de zorg (empathische ondersteuning, de werkdruk, motiverende ge-
spreksvoering, een open aanspreekcultuur, kwaliteit van de zorg en familieparticipatie), deze aspec-
ten zijn ook belangrijk in binnen de DWC-methodiek. In de tweede deel van het traject werd de 
spanning zichtbaar tussen deze softere aspecten enerzijds en de concrete doelstellingen van het 
traject anderzijds. De focus verschuift steeds meer richting de concrete doelstellingen en dan vooral 
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naar zelfverantwoordelijkheid van het team. Net als bij andere teams werd uitdrukkelijk gestuurd op 
het verdelen van de taken van de zorgcoördinatoren en het beleggen van meer verantwoordelijk-
heid bij medewerkers. De sessies waren nu eenmaal in de twee maanden en het wordt zichtbaar dat 
het niet lukt te focussen op zowel deze meer softere aspecten als op de concrete doelstellingen. Ook 
binnen het team wordt deze verschuiving opgemerkt, dit wordt binnen het team besproken en in de 
sessie van september 2015 (de een na laatste sessie binnen het onderzoek) gaat het roer om. De 
coach geeft aan: “terug naar de basis” te willen. In deze sessie werd aan de hand van de speerpun-
ten en de veranderagenda gesproken, er was aandacht voor het herijken van de focus binnen het 
traject. Samen met de coach reproduceerde het team de speerpunten de veranderagenda, de coach 
vervolgde: “Daar hebben we aan gewerkt vanuit DWC, het idee was dat we daar zelf aan werkten. 
Mijn vraag is nu waar komen we vandaan en waar gaan we naar toe?” Al snel komt er veel los bin-
nen het team, er wordt gezegd dat de zomer “niet lekker” ging en dat er veel “ruis” was. De coach 
merkt dat er veel los komt en stelt voor: “We gaan even in twee groepen uiteen, dan is het veiliger 
dingen te benoemen en dan koppelen we dat zo terug: Kijk naar waar komen we vandaan, waar lo-
pen we tegen aan wat kunnen we er aan doen en wat hebben we er voor nodig. Wat moeten we nog 
doen en wat hebben we nodig?” De groepen komen terug met een lijst van dingen waar ze niet te-
vreden over zijn, dit zijn een aantal praktische zaken maar de belangrijkste punten zijn in het kader 
van de werkdruk, de communicatie en de samenwerking. Daar wordt over gesproken en er wordt 
gekeken welke punten kunnen worden op gepakt. Na afloop vraagt de coach naar wat medewerkers 
vonden van deze sessie. De reacties zijn enthousiast, er wordt gezegd: “Goed dat je weer naar de 
basis bent gegaan” en “Goed! Vorige keer was het een verlengde werkbespreking, nu was het weer 
echt DWC.” 
 
Conflict  
 
In de sessie van september 2015 werd zoals boven beschreven een ommekeer gemaakt, er was aan-
dacht voor onderwerpen die in het eerste deel van traject centraal stonden. Er bleek dat bepaalde 
zaken inmiddels flink waren opgelopen bij het team. Door hetgeen wat er besproken werd ontstaat 
er een conflict binnen het team, dat tot de volgende sessie in november 2015 een grote invloed zal 
hebben op het functioneren van het team.  
 
In de sessie van september 2015 werd veel gesproken over ‘de ruis’ binnen het team, medewerkers 
geven aan dat het een ‘rommelige zomer’ was geweest. In het gesprek over de oorzaken wordt over 
twee medewerkers gesproken die zelf niet aanwezig zijn bij de sessie. Hoewel er over getwijfeld 
wordt, wordt besloten te spreken over deze medewerkers terwijl ze er niet bij waren. De frustraties 
gaan voornamelijk over de communicatie van beide medewerkers met de rest van het team. Deze 
punten worden opgeschreven en er wordt besloten dat één van de medewerkers deze feedback zal 
overbrengen aan de twee betreffende medewerkers.  
De beide medewerkers zijn geraakt door de feedback, ze hebben er moeite mee dat er in de zomer 
niemand met deze feedback naar hen zelf toe komt. Ze ervaren dat er achter hun rug om gepraat en 
vinden dit niet stroken met het karakter van DWC. Er ontstaat een gespannen sfeer op de werkvloer, 
maar er wordt nauwelijks over de gebeurtenissen gesproken. Deze situatie duurt twee maanden 
voort tot de laatste sessie binnen het onderzoek, waarin over het voorval wordt gesproken.  
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Het conflict illustreert een aantal zaken over het functioneren van het team. Ten eerste leek het feit 
dat de sessies meer richting werkoverleg bewogen bij te dragen aan het feit dat de spanning weer 
opliep. Nu er ‘werd teruggegaan naar de basis’ ontstond opnieuw ruimte op meer emotionele on-
derwerpen te reflecteren; blijkbaar was het moeilijk zowel wel ruimte te creëren voor dergelijke 
zaken als voor de meer resultaatgerichte aspecten van het traject. Het ter sprake brengen van het 
conflict gebeurt bij de volgende sessie, twee maanden later, het aanspreken en reflecteren op el-
kaars gedrag heeft dus wel een plek gekregen binnen de DWC-sessies, maar is nog niet gegenerali-
seerd naar de werkvloer; aanspreken gebeurt daar niet. Daarnaast lijkt het conflict aan te tonen dat 
het proces naar zelfverantwoordelijkheid nog niet is voltooid. Medewerkers onderkennen het be-
lang van het als team praten over dit voorval, echter voelt geen van de leden van het team de ver-
antwoordelijkheid om een bijeenkomst te organiseren. Tenslotte is wel duidelijk zichtbaar dat me-
dewerkers individueel, meer dan aan de start van het traject, op hun eigen rol en functioneren re-
flecteren; medewerkers zijn bereid het boetekleed aan te trekken over de wijze waarop de feedback 
naar buiten is gebracht.  
 

3.2  Afdeling de Tulp 
 
Afdeling de Tulp is een verpleegkundige afdeling voor bewoners met somatische aandoeningen. Er 
wonen 9 mensen op de afdeling. Het team van medewerkers is relatief klein, gedurende het traject 
variërend tussen zes en tien vaste medewerkers.  
 
De start 
 
De start van het traject was ook bij afdeling de Tulp gestructureerd, er waren drie sessies onder de 
leiding van Myrthe. Deze sessies stonden in het teken van teambuilding. Er was veel ruimte wegge-
legd voor het identificeren van elkaars kwaliteiten en het geven van complimenten aan elkaar. Ter 
voorbeeld: in de tweede sessie hadden medewerkers de opdracht gekregen een ansichtkaart mee te 
brengen en daar op te schrijven wat hun wensen voor afdeling de Tulp was. Daarnaast werd de Kli-
maatscan (vragenlijst) ingevuld en was er aandacht voor de veranderagenda.  
 
De begeleiding 
 
Zoals beschreven werden de sessie in eerste instantie geleid door Myrthe, met ondersteuning van 
één van de coaches. Deze situatie bleef in stand tot januari 2015, op dat moment werd besloten de 
rol van coach bij de nieuwe zorgcoördinator van team de Tulp te beleggen.  
 
In deze fase van het traject werd bij meerdere teams het coachingschap belegd bij de eigen zorgco-
ordinator. Dit bracht als voordeel mee dat coaches goed op de hoogte waren van wat er in de teams 
speelde, ze waren niet langer grotendeels afhankelijk van de input van de medewerkers zelf. Er wa-
ren ook nadelen. Ten eerste verdween de onafhankelijke positie van de coach, zoals deze werd inge-
vuld door Myrthe. Daarnaast werkte deze constructie complicerend in het proces naar zelfsturing; 
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medewerkers namen steeds meer taken over van de zorgcoördinator en, hoewel er onzekerheid 
over was, stond het in de lijn der verwachting dat de functie zorgcoördinator zou verdwijnen of 
tenminste drastisch zou veranderen. Met de huidige constructie kregen zorgcoördinatoren een es-
sentiële rol in het overbodig maken van hun eigen functie in ieder geval in de huidige vorm. Aan het 
einde van het traject bestaat er veel onduidelijkheid over de rol van de zorgcoördinatoren, wordt 
deze functie overbodig? Deze onduidelijkheid komt naar voren in de verschillende standpunten die 
zorgcoördinatoren (die ook coach zijn) hebben ten aanzien van de toekomst. Zo zegt één coach: “Ik 
denk dat er altijd een aanspreekpunt moet zijn. Dat er wel iemand moet zijn, die op bepaalde punten 
de kar toch trekt.” Een collega-coach zegt in dezelfde bijeenkomst: “Maar als je nu kijkt naar de func-
tie van zorgcoördinator, dat is bezopen, het past niet meer in zelfsturing.” 
 
De veranderagenda 
 
De doelstellingen die het team zich binnen het traject stelde werden vastgelegd in de verander-
agenda, hierin werden de volgende zaken vastgesteld per doel: het knelpunt, het verbeterdoel, de 
benodigdheden, de status en onder welk van de drie speerpunten (1. zelfredzaamheid, 2. zelfsturing 
of 3. ambassadeurschap) het doel viel (zie ter voorbeeld bijlagen 1 en 2). Deze laatste categorisering 
is overigens direct een illustratie van een bron van frustratie en verwarring die gedurende het gehele 
traject zichtbaar was. Enerzijds werd het DWC-traject van meet af aan gepresenteerd als een traject 
voor de medewerkers waarin zij ruimte zouden krijgen het over zaken te hebben die voor hen van 
belang waren. Het traject werd gepresenteerd met bottom-up als belangrijke waarde: de werkvloer 
was leidend in het traject. Anderzijds waren voor de start van het traject concrete doelstellingen 
opgesteld, en zoals in de veranderagenda te zien is moesten doelstellingen gekoppeld worden aan 
één van de drie speerpunten. Dit leidde tot twijfels over het bottom-up karakter van het traject. Het 
traject werd veelal ervaren als bottom-up, maar wel binnen strikt gestelde kaders. Zeker wanneer de 
focus op concreet geoperationaliseerde doelstellingen kwam te liggen, kwam op momenten het 
bottom-up karakter onder druk te staan. Eén van de coaches geeft een voorbeeld: “Zelfsturing wordt 
genoemd als doel. Maar naar de teams is dat nooit uitgesproken. Wij konden als teams zelf gaan 
kijken van waar willen we aan werken. Wat willen jullie, waar willen jullie heen. Dat zelforganise-
rend, te zijner tijd, werd dat er ingebracht.” Onderstaande punten, die voor een groot deel ook terug 
te zien zijn in de veranderagenda, waren de belangrijkste elementen binnen het DWC-traject bij de 
afdeling de Tulp.  
 
De zorgcoördinator/machtsverhoudingen binnen het team 
 
Al in de eerste sessies was de spanning binnen het team voelbaar, ook voor een buitenstaander. 
Medewerkers spraken zich echter niet uit. De emoties kwamen in de pauze bij sommige medewer-
kers in de rookruimte naar boven, er werd gehuild. Als onderzoeker slaagde ik er niet in mijn vinger 
op de zere plek te krijgen, in deze beginfase was ik duidelijk nog een buitenstaander. Myrthe had 
tijdens de sessies zichtbaar dezelfde moeilijkheid. Echter slaagde zij er in buiten de sessies om voor 
zichzelf een beeld te vormen over de problemen binnen dit team. Zij sprak met mensen uit het team 
maar ook met het management. Voor mij kwam de mededeling dat de zorgcoördinator van dit team 
was overgeplaatst naar een andere afdeling als een verrassing. 
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Inmiddels had ik als onderzoeker een vertrouwensband met het team opgebouwd. Retrospectief 
waren zij nu wel bereid te vertellen wat zich had afgespeeld. Er was binnen het team een tweede-
ling, kortgezegd was er de zorgcoördinator met een aantal eensgezinden en de rest van het team, 
beide groepen bestonden ongeveer uit de helft van het team. De zorgcoördinator werd door mede-
werkers omschreven als een zorgcoördinator ‘oude stijl’, de grootste bezwaren waren dat zij direc-
tief was en dat zij verantwoordelijkheden het liefst bij zich hield. De medewerkers gaven aan dat er 
hierdoor geen ruimte ontstond voor meer verantwoordelijkheid bij de medewerkers. Een ander 
verwijt was dat de zorgcoördinator medewerkers overrulede; er werd gezegd dat wanneer bewoners 
naar haar toestapte zij afspraken die medewerkers maakten met bewoners ondermijnde door nieu-
we afspraken te maken. Medewerkers vonden dat dit contraproductief werkte in hun proces van het 
tegengaan van hospitalisatie en het stimuleren van zelfredzaamheid. 
 
De zorgcoördinator werd overgeplaatst naar een andere afdeling, hiermee verschoven de machts-
verhoudingen binnen het team. Het verschuiven van de machtsverhoudingen heeft indirect ook 
gevolgen gehad voor medewerkers die zich aan de kant van de oude zorgcoördinator hadden ge-
schaard. Er volgden overplaatsingen. Een medewerkster die uit eigen beweging elders werk had 
gevonden zei hierover: “Ik vond dat er altijd één leidinggevende moet zijn (…) Ik stond een beetje 
tussen twee kapiteins in, ik had de kant van de zoco gekozen (…). De zoco moest toen van de afdeling 
af, toen kwam het zelfsturend team, en hebben we de taken verdeeld. (…)” Ze vertelt dat ze weggaat 
vanwege de hoogoplopende werkdruk en de spanningen binnen het team. Er leek een beweging te 
ontstaan binnen het nieuwe team waarin zelfsturing en zelfredzaamheid van cliënten centraal kwa-
men te staan. Medewerkers die niet konden of wilden aanhaken vielen af. Er kwamen twee informe-
le leiders binnen het team, waarvan er één interne DWC-coach was bij andere teams. Zij trokken de 
kar met betrekking tot de doelstellingen van DWC, en stimuleerden teammedewerkers tot het op-
pakken van verantwoordelijkheden. Er ontstond ruimte voor het open gesprek over hoe verant-
woordelijkheden te beleggen in het team en wat dit betekende voor de eisen die aan medewerkers 
gesteld konden worden. De medewerkers kwamen samen tot de conclusie dat verantwoordelijkhe-
den meer binnen het team belegd dienden te worden. Het daadwerkelijk verantwoordelijk maken 
van medewerkers voor bepaalde taken gebeurde in deze fase vrij directief. In zekere zin vervulden 
deze twee medewerkster op dit moment de rol die eerder door de zorgcoördinator werd vervuld, 
maar met meer ruimte voor zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid. Het opstaan van informele 
leiders of kartrekkers werd binnen de organisatie gezien als één van de succesfactoren voor de 
voortvarende start van afdeling De Tulp bij hun DWC-traject.  
 
Na deze machtsverschuiving werd er voortvarend gewerkt aan de doelstellingen zoals die waren 
opgesteld in de veranderagenda van team de Tulp. Binnen de organisatie werd de Tulp gepositio-
neerd als één van de meest voortvarende afdelingen in de beginfase van het DWC-traject. Ook de 
ontwikkeling dat medewerkers die niet meegingen in deze beweging afvielen en dat harde beslissin-
gen niet werden geschuwd, werd als één van de succesfactoren binnen dit team ervaren. De direc-
teur VVT en facilitair vertelt herover: “ [Er is] een spanningsveld, wat doe je met sleutelfiguren die 
niet meegaan in de verandering.(…) Het startpunt was faciliteren daar hebben we veel in geïnves-
teerd. Maar als het dan niet beter gaat zitten daar wel consequenties aan.”  
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Zelforganisatie 
 
De zelforganisatie was binnen team de Tulp het speerpunt waar gedurende het traject de meeste 
nadruk op heeft gelegen. Zoals eerder beschreven hebben de twee informele leiders binnen team de 
Tulp een belangrijke rol gespeeld in het proces naar zelforganisatie. Zij stimuleerden medewerkers 
door ze aan te sporen bepaalde taken op zich te nemen en zich uit te spreken. Ook vervulden zij een 
voorbeeldfunctie door zelf taken naar zich toe te trekken en zich nadrukkelijker dan voorheen uit te 
spreken. Een belangrijk onderdeel van het proces naar zelforganisatie was het verdelen van de taken 
van zorgcoördinator, medewerkers kregen teamrollen. Met het vertrek van de zittende zorgcoördi-
nator ontstond er al in het begin van het traject ruimte voor medewerkers taken naar zich toe te 
trekken. Naast administratieve en praktische taken werden medewerkers ook Eerste Verantwoorde-
lijke Verzorgende van een cliënt. Het EVV’erschap bracht nieuwe verantwoordelijkheden (aanwezig 
zijn bij het multidisciplinair overleg, het zijn van aanspreekpunt voor de bewoner en een leidende rol 
bij opstellen behandeldoelen). Medewerkers waren inhoudelijk positief over de toevoeging van deze 
taken, ze voelden zich meer inhoudelijk betrokken bij de zorg: “Het EVV’erschap zorgt voor meer 
betrokkenheid bij de cliënten. Daarnaast voel ik niet meer de druk met tig mensen te overleggen om 
iets voor elkaar te krijgen. Je kan makkelijker iets bij iemand neerleggen en mensen geven makkelij-
ker hun mening, zaken worden nu makkelijker geregeld.” Wel was er onvrede over de praktische 
invulling, met name de bijkomende werkdruk: “We doen nu EVV-taken maar krijgen hier geen uren 
voor. Dan moet het tijdens de zorg, of je moet langer blijven.” 
 
Bij team Tulp was de start van het traject, ook op het gebied van zelfsturing, voortvarend. Er was 
ruimte gecreëerd om met elkaar in gesprek te gaan over hoe verantwoordelijkheden binnen het 
team te verdelen en over wat er in de nieuwe situatie van medewerkers werd verwacht; het team 
trok als gevolg daarvan verantwoordelijkheden naar zich toe. De eerste fase van het traject van de 
Tulp werd door alle betrokkenen als zeer succesvol ervaren.  
 
Verder in het traject verliep deze beweging moeizamer. Dit had voor een groot deel te maken met 
het feit dat Myrthe, vrij vroeg in het traject op meer afstand kwam te staan (vanaf januari 2015). Een 
aantal eigenschappen van haar werden door het team zeer gemist: haar onafhankelijke positie en 
daarom onpartijdigheid, haar empathisch vermogen, haar kunde om waar nodig te begrenzen en 
haar positie ten opzichte van het management. Met name haar positie ten opzichte van het ma-
nagement werd gaandeweg het traject een struikelblok in het proces naar zelfsturing. Aan de start 
van het traject werd, zoals eerder beschreven, mede door het toedoen van Myrthe de zorgcoördina-
tor overgeplaatst, omdat de situatie binnen het team als contraproductief werd gezien. Later in het 
traject vonden medewerkers in het team dat met de nieuwe invulling van de werkzaamheden er 
geen plaats meer in hun team was voor medewerkers van het niveau helpenden. Het team loopt 
hier eigenlijk in vast, ze maken hun wens meermaals aan het management kenbaar, echter wordt 
gedurende het traject geen beslissing op dit punt gemaakt. Medewerkers voelen zich niet serieus 
genomen; ze proberen eigen verantwoordelijkheid te nemen maar voelen zich gehinderd door het 
management.  
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De coaches herkenden deze spanningen, ze geven aan dat in deze fase zelfsturing door het ma-
nagement niet voldoende wordt ondersteund hetgeen in hun ogen het proces schade berokkend. 
Ook geven ze aan dat zij zelf niet de positie hebben deze patstelling te doorbreken, zoals Myrthe 
deze positie wel had. Deze spanning bemoeilijkt de samenwerking tussen management en werk-
vloer. 
 
Zelfredzaamheid 
 
Binnen afdeling de Tulp hing de zelfredzaamheid van cliënten voor de medewerkers in het team in 
sterke mate samen met de hospitalisatie van hun bewoner; bewoners gingen te veel uit van eigen 
rechten in de ogen van medewerkers en namen te weinig eigen verantwoordelijkheid. Het verklei-
nen van de hospitalisatie en het vergroten van de zelfredzaamheid ging in de ogen van medewerkers 
hand in hand. Het aanspreken van bewoners op hun eigen verantwoordelijkheid en hen stimuleren 
meer zelf te doen leek vrijwel hetzelfde.  
 
Hoewel het een proces was met horten en stoten werd afdeling de Tulp binnen de organisatie ge-
roemd om de stappen die zij zetten in het kader van meer zelfredzaamheid bij de bewoners. Er wer-
den ook daadwerkelijk stappen gezet die goed pasten binnen de doelstelling van de organisatie op 
het gebied van zelfredzaamheid. Ook binnen de cliëntengroep was er begrip, hen werd verteld over 
de veranderingen in de zorg en zag dat de verhoogde werkdruk bij medewerkers.  
 
Wel opvallend was de dat de gebruikte definitie van zelfredzaamheid vrij operationeel van aard was: 
wat bewoners zelf nog kunnen doen, moeten zij zelf ook doen. Er is minder ruimte geweest voor 
andere aspecten van zelfredzaamheid zoals eigen regie, autonomie en zelf beslissingen kunnen ma-
ken. Vanwege de doelgerichtheid binnen het traject en de focus op tastbare resultaten is er weinig 
ruimte ontstaan om op een ander niveau met medewerkers te praten over wat concepten als zelf-
redzaamheid inhouden en langs deze weg te kijken wat dit inhoudt voor hun werk, zeker op de 
werkvloer is dit weinig gebeurd, maar werd snel gekozen voor pragmatische en operationele defini-
ties.  
 
De grote nadruk binnen afdeling de Tulp op zelfredzaamheid en dehospitalisatie heeft, logischerwijs, 
invloed gehad op de relatie tussen medewerker en bewoner op deze afdeling. Medewerkers namen 
zich voor duidelijker en eensgezind grenzen te stellen naar bewoners toe. Bewoners moesten zelf 
meer gaan doen waar mogelijk en problematisch gedrag werd strenger gecorrigeerd. Vanuit het 
team is gedurende het gehele proces gepoogd in gesprek te blijven met bewoners over de verande-
ringen. Bewoners gaven echter aan dat de veranderingen ten koste gingen van de gezelligheid en 
dat hoewel er met hen in gesprek werd gegaan hun invloed op het proces minimaal was.  
 

Ik ben aanwezig op de huiskamer samen met twee bewoonsters, verder is de huiskamer leeg. 
Mw. de Wit pakt een vel papier van tafel, bewoners zijn gevraagd op te schrijven waar ze te-
genaan lopen nu er zo veel veranderingen zijn. Mw. de Wit wappert met het papier en 
vraagt: “Wat is dit nou weer?” Mw. Braams kijkt naar het papier en zegt: “Daar kunnen we 
op schrijven waar we tegen aanlopen, of in jouw geval waar we tegen aan rijden.”, ze doelt 
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op de rolstoel van mw. de Wit. Die antwoordt wat beledigd: “Dat heeft hier niets mee van 
doen geloof ik”. Mw. Braams lacht verontschuldigend en zegt dan: “Nee, je bent nog scherp.” 
De aandacht gaat weer terug naar het vel papier, mw. de Wit kijkt er nog eens naar zucht 
theatraal en haalt dan haar schouders op. Mw. Braams vraagt: “Vind je het niks?” Mw. de 
Wit antwoordt: “Nou ja kijk, wat moeten we nou zeggen, dit hebben we allemaal eerder ge-
daan, uiteindelijk kunnen ze er toch niks mee. Ach laat ook maar.” Mw. Braams wil meer we-
ten: “Nee zeg maar.” Mw. de Wit gaat toch verder: “Kijk het is allemaal goed bedoeld. Maar 
er zijn bezuinigingen, voor iedereen, wat heeft het dan nog voor zin om er iets over te zeg-
gen. Het wordt minder gezellig maar dan kan niet veel aan veranderd worden.” Mw. Braams 
antwoordt haar: “Ja… ze willen weten of er toch dingen beter kunnen. Maar ergens heb je 
gelijk, we hebben dit eerder al aangegeven.”  

 
Bij team de Tulp heeft de nadruk op het verminderen van hospitalisatie en het vergroten van zelf-
redzaamheid op momenten op gespannen voet gestaan met één van de kernwaarden vanuit de 
DWC-methodiek, namelijk de relatie tussen cliënt-medewerker. Bovenstaande nadruk leidde er toe 
dat bewoners en medewerkers zich opnieuw ten opzichte van elkaar moesten verhouden. De ver-
antwoordelijkheden verschoven: taken die eerder door de zorgmedewerkers werden vervuld, moes-
ten nu door de bewoners zelf gedaan worden of door mensen uit hun omgeving (familie of vrijwil-
ligers). Vanuit de gedachte dat de bewoners gehospitaliseerd waren was deze wijziging voor mede-
werkers gerechtvaardigd, al hadden het er op momenten ook moeilijk mee; medewerkers voelden 
ook dat hun relatie met bewoners hierdoor een andere inhoud kreeg. Een medewerkster zegt hier-
over: “De relatie is verzakelijkt, het voelt nu soms minder als zorg en meer als een bedrijf.” Door cli-
enten werd dit benoemd met de term gezelligheid: “Je merkt het wel de bezuinigingen. Zusters ren-
nen en vliegen, dat snap ik ook wel. Maar ze hebben minder tijd, het wordt minder gezellig.” Cliënten 
bespraken de nieuwe sfeer ook met de medewerkers, hier ging het in de sessie over. Het onderwerp 
ligt bij medewerkers gevoelig, dit is mede terug te zien in de felheid waarop over het onderwerp 
gesproken wordt. 

 
Tijdens één van de DWC-sessies komt de gezelligheid ter sprake. Een medewerkster zegt: “Je 
hoort het wel veel, het is niet gezellig.” Haar collega reageert: “Dat zijn de achterblijvers!” 
Een derde collega voegt toe: “We moeten nog meer benoemen dat wij niet verantwoordelijk 
zijn voor de gezelligheid!” Weer een ander zegt: “Ik zet het in de nieuwsbrief, deze weg moe-
ten we blijven volgen. Het zijn vaak dezelfde mensen die kanttekeningen plaatsen, we moe-
ten ze daar op aan spreken.” Niet veel later komt het ontbijt ter sprake, op dit moment geldt 
de afspraak dat er gezamenlijk ontbeten wordt op de huiskamer, dit kan tot 10.00uur. De 
medewerkers bespreken of er wel strikt om 10 uur wordt afgeruimd, zodat ze als team één 
lijn trekken, “anders kan het bij de één wel en bij de ander niet”. Een lid van het team vertelt 
over één van de bewoners: “Laatst was mevrouw Hoogervorst blijven liggen, ontbijt was 
klaar. Dan vraagt ze ‘Hoe moet ik mijn pillen nemen?’ Ik zei: ‘Met water’ toen zei ze “maar ik 
heb nog niet ontbeten.’ En ik zei toen: ‘Dat kan u zelf op uw appartement’ kijk ze willen ge-
zelligheid, maar dan moeten ze er zelf wel zijn.” 
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In een focusgroep met de coaches bespreek ik de spanning tussen de relatie cliënt-medewerker 
enerzijds en de invulling van het vergroten van zelfredzaamheid. Vanuit de oorspronkelijke DWC-
methodiek wordt juist ingezet op verbetering van de relatie cliënt-medewerker, om de kwaliteit van 
de zorg te verbeteren. Bovenstaande spanning en de context van bezuinigingen en veel veranderin-
gen bemoeilijkte deze verbetering bij afdeling de Tulp: “Dat heeft ook wel te maken met de bezuini-
gingen. Teams willen wel degelijk dingen. Maar die kunnen niet. Op het moment dat wij gestart zijn, 
moest er meteen bezuinigd worden. De Tulp wilde wel, maar er moest drie uur af. Dat wilde wel zeg-
gen dat de hele ochtendzorg anders werd. Voor cliënten, maar ook voor medewerkers. Hierdoor was 
de speelruimte weg.” Eén van de coaches zegt de spanning wel te herkennen maar zegt ook: “Die 
hele transitie die deed er geen goed aan. Maar wat er wel aan heeft gescheeld is die hele bewust-
wording. Omdat je De Werkvloer Centraal had was je je wel heel erg bewust van. Ondanks dat ‘t dan 
maatregelen waren vanuit de overheid en dat een heleboel dingen ook niet helder waren, eigenlijk 
door de Werkvloer Centraal was je je ook wel bewust van wat dat allemaal deed met de cliënt. Het 
gaf ruimte daar extra oog voor te hebben. Als we de Werkvloer Centraal niet had gehad, had je daar 
minder oog voor gehad. Nu had je tenminste Dialoogbijeenkomsten en ruimte om met de cliënt om 
de tafel te gaan en te horen waren de kneep zat.” 



 

 

 

4  Bijlagen  
 
Bijlage 1: Veranderagenda afdeling de Tulp januari 2015 
 

Veranderagenda 

Wat is het knel-
punt? 

Wat is het verbetervoorstel? Wat heb je daarvoor nodig? Wat is de status? 

(Afgerond/  
nog te doen) 

Behorende 
bij speer-
punt: 

(A, B of C) 

 

Huiskamerdienst 
overnemen door 
cliënten zelf 

 

 

Huiskamerdienst verdwijnt, hoe gaan we dat 
opvangen? Met bewoners zelf besproken wel-
ke mogelijkheden er zijn, en hoe de structuur 
op de afdeling er dan uit kan zien. Bewoners 
hebben zelf keuzes gemaakt, en regelen nu 
het ontbijt gedeeltelijk zelf.  

 

Zie ook notulen teamvergadering en notulen 
overleg met bewoners.  

 

Regelmatig overleg met bewoners en evaluatie 
team. 

 

Zie ook notulen teamvergadering en notulen over-
leg met bewoners.  

 

Afgerond A 

 

Betrokkenheid 

Borrel kalender 

Familiebijeenkomst per afdeling mede geor-

- kalender maken en communiceren familie Veel bereikt 

 

B 
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familie op afdeling 

 

ganiseerd door familie, met activiteit, en een 
gesprek over inhoud. Met iedereen van het 
team en arts, evt vrijwilligers.   

 

 

Hospitalisatie 
cliënten  

 

- Als team afspraken over maken, en met el-
kaar op een lijn zitten. Duidelijk dat er 1 af-
spraak is, in zorgdossier, en in rapportage 
aangeven inhoudelijk wat er is besproken.  

- kritisch kijken naar douche en verzorgingstij-
den en in overleg met team en cliënten aan-
passen aan wat prettigst werkt voor iedereen. 

 

Clientbespreking 

Goed rapporteren en communiceren 

Overleg cliënten  

- 12-01 af-
gespro-
ken om 
weer te 
doen 

- continue 
- continue 

A 

 

Zelforganiserend 

 

Taken en rollen verdelen, cliënten verdelen. 

 

EVV-schap: verantwoordelijkheid nemen voor 
cliënt, zelf regelmatig gesprekjes voeren met   

- open communicatie onderling, en hulp vragen, ook 
aan Ans.  

- blijvende 
aandacht 

V 

 

Communicatie 
binnen team 

 

Eerlijk en open elkaar bevragen en aanspre-
ken.  

Feedback geven op professionaliteit in EVV-
schap.  

Bij iets met leerling, zowel vanuit leerling als 
vanuit ons actie en gesprek.  

- elke dag aandacht aan geven 
- onderwerp team 

  

 - bij elke cliënt bekijken wat ze zelf kunnen 
doen, dat ook afspreken en iedereen daaraan 

- bespreken tijdens teamoverleg / cliënt 
bespreking 

- signalen doorgeven aan EVV-er 

continue  
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Zelfredzaamheid  

 

houden.  

 

- Ons niet lenen voor dingen waar we niets 
mee kunnen. Actie nemen op als je iets con-
stateert, incident, dat is onze professionaliteit. 

 

Keuzevrijheid 
cliënten  

- cliënten zoveel mogelijk eigen keuzes laten 
maken en mogelijkheden bieden, bv waar ze 
koffie drinken. 

- verder uitwerken tijdens teamsessies: welke keu-
zemogelijkheden hebben bewoners binnen organi-
satie (activiteiten, koffie etc. ) 

Te doen A 

Werkdruk - veel bellen van cliënten die niet noodzakelijk 
zijn. Gezamenlijke actie om onnodig bellen 
tegen te gaan, en werkdruk te verminderen.  

 

Verder invullen  V 

 

Omgaan met 
agressie en grens-
overschrijdend 
gedrag 

 

Zowel non-verbaal als verbale agressie. Wan-
neer grijpen we in, en als team afspraken ma-
ken om daarmee om te gaan. En hoe gaan wij 
om met duidelijke grenzen geven: geen stem-
verheffing, kan met vriendelijk gezicht, en niet 
in boosheid blijven hangen. Samen doen, als je 
grens bereikt is je collega.   Heel moeilijk om te 
zeggen nu niet. MICA’s invullen ook bij non-
verbale agressie.  

Belangrijk dat VIG-ers leerlingen begeleiden 
hierbij.  

- afspraken samen nakomen 
- bespreken als iets gebeurd, ook Ans be-

trekken 
- vast agenda punt teamsessies 
- evt training / ondersteuning? 

Te doen, continue  
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Meer bekendheid 
over de Tulp in 
positieve zin 

 Er waren zoveel negatieve verhalen over de 
afdeling, zowel bij collega’s als bij cliënten. Dat 
is wel anders nu, maar kan zeker een positieve 
tap gebruiken. Trix nodigt Harrie uit om langs 
te komen en iets te schrijven over wat hij te-
rug hoort van bewoners over hun ervaringen.  

Uitnodigen Harrie en publiceren in Iselbode / rit-
weet etc.  

Nog doen C 

 
Ervaring team: 

Wat goed werkt is EVV schap: het is helder bij wie we terecht kunnen, ervaren meer verantwoordelijkheid. Niet afwachten, maar zelf regelen.  

Dingen sneller oppakt.  Grotere betrokkenheid bij cliënten, omdat je het wel wilt en kunt. Besluiten gaan makkelijker dingen geregeld, zoals een stoel voor 
een cliënt.  Heeft veel impact, goed op eigen grenzen letten. Meer op eigen cliënt, verantwoordelijkheid nemen: waar liggen grenzen.  

Waar heb je als team behoefte hebt: 

Clientbespreking 

 Speerpunten: 

 
A: Zelfredzaamheid van alle cliënten, zodat ze ondersteund worden bij wat ze nog kunnen en we alleen overnemen waar nodig.  
 
B: Samenwerking met familie / vrijwilligers, als partners in de zorg en welzijn van onze cliënten.  
 
C: Ambassadeur zijn van Riwis: iedereen is trots op zichzelf en zijn collega’s, en weet wat Riwis aan cliënten te bieden heeft.  
 

Voorwaarde: 

V: Zelforganisatie 
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Bijlage 2: Veranderagenda afdeling de Tulp mei 2015 
 

Veranderagenda 

Wat is het knel-
punt? 

Wat is het verbetervoorstel? Wat heb je daarvoor nodig? Wat is de status? 

(Afgerond/  
nog te doen) 

Behorende 
bij speer-
punt: 

(A, B of C) 

Communicatie 

 

Open en eerlijk communiceren als team met 
elkaar en bewoners. 

 

- Training feedback (juni/september) 
- Maandelijkse evaluatie. 

 

In concept A 

Betrokkenheid 
familie op afdeling 

 

Meer betrokkenheid/ samenwerking met van 
familie & personeel 

 

 

- Nieuwsbrief 
- Borrelkalender 

•  

Continue 

 

 

B 

 

Hospitalisatie 
cliënten  

 

 Als team afspraken over maken, en met el-
kaar op een lijn zitten.  

 

 Duidelijk dat er 1 afspraak is, in zorgdossier, 
en in rapportage aangeven inhoudelijk wat er 
is besproken.  

 

- Cliëntbespreking 
- Rapporteren en communiceren 
- Overleg cliënten 

Continue A 
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 kritisch blijven kijken  en in overleg met team 
en cliënten aanpassen aan wat prettigst werkt 
voor iedereen. 

 

 

Zelfredzaamheid  

 

bij elke cliënt bekijken wat ze zelf kunnen 
doen, dat ook afspreken en iedereen daaraan 
houden.  

Ons niet lenen voor dingen waar we niets mee 
kunnen. 

Actie nemen op als je iets constateert, inci-
dent, dat is onze professionaliteit. 

 

- bespreken tijdens teamoverleg  

- cliënt  besprekingen 

-  signalen doorgeven aan EVV-er 

 

 

 Continue V 

 

 

 

.  

   

zelforganiserend 

 

Taken en rollen verdelen, 

 cliënten verdelen. 

EVV-schap: verantwoordelijkheid nemen voor 
cliënt, 

 zelf regelmatig gesprekjes voeren. 

- Inzet van ieder individueel, er zal op-
nieuw naar de taakverdeling gekeken 
worden door - 

- Hulp durven vragen 
- Flexibiliteit 

Continue team 

Overzicht taak-
verdeling 

Door - 

A/V 

     

Werkdruk Veel bellen van cliënten die niet noodzakelijk 
zijn. Gezamenlijke actie om onnodig bellen 

- Afspraken maken met cliënten en nako- Continue V 
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tegen te gaan, en werkdruk te verminderen.  

 

men 
- Cliënten aanspreken op onnodig bellen 

en door rapportage inzichtelijk maken. 

 

Omgaan met 
agressie en grens- 

Overschrijdend 
gedrag. 

 

Grenzen aangeven. 

Bewust worden wat je verbaal en non verbaal 
uitstraalt  

Vaste afspraken regels  omtrent gedrag 

Belangrijk dat VIG-ers leerlingen begeleiden 
hierbij.  

- afspraken samen nakomen 
- bespreken als iets gebeurd 
- vast agenda punt teamsessies 
- Rapporteren/mica 

Continue  

Bekendheid over 
de Tulp om onte-
rechte negativiteit  
over afdeling weg 
te nemen. 

 Negatieve verhalen om te buigen naar positief 
door meer bekendheid te geven aan wat de 
afd. doet en bereikt heeft. 

- Publicitatie in Iselbode/Ritweet etc. Loopt nog C 

 

Ervaring team: 

Wat goed werkt is EVV schap: het is helder bij wie we terecht kunnen, ervaren meer verantwoordelijkheid. Niet afwachten, maar zelf regelen.  

Dingen sneller oppakt.  Grotere betrokkenheid bij cliënten, omdat je het wel wilt en kunt. Besluiten gaan makkelijker dingen geregeld, zoals een stoel voor 
een cliënt.  Heeft veel impact, goed op eigen grenzen letten. Meer op eigen cliënt, verantwoordelijkheid nemen: waar liggen grenzen.  

Waar heb je als team behoefte hebt: 

Eerlijke communicatie 
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Flexibiliteit 

 Speerpunten: 

 
A: Zelfredzaamheid van alle cliënten, zodat ze ondersteund worden bij wat ze nog kunnen en we alleen overnemen waar nodig.  
 
B: Samenwerking met familie / vrijwilligers, als partners in de zorg en welzijn van onze cliënten.  
 
C: Ambassadeur zijn van Riwis: iedereen is trots op zichzelf en zijn collega’s, en weet wat Riwis aan cliënten te bieden heeft.  
 

Voorwaarde: 

V: Zelforganisatie 

 
Datum: 06-05-2014 
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Bijlage 3: Veranderagenda afdeling de Roos oktober 2014 
 

Veranderagenda 

Wat is het knelpunt? Wat is het verbetervoorstel? Wat heb je daarvoor nodig? Wat is de status? 

(nog starten / gestart  
/ afgerond) 

Behorende 
bij speer-
punt: 

(A, B of C) 

Participatie van familie bij 
zorg:  

Familie vraagt niet snel 
hulp, terwijl ze wel be-
hoefte hebben aan onder-
steuning bij omgaan met 
familie.  

 

 

Omgaan met achteruitgang van bewoner is heel 
lastig voor familie. We zorgen eigenlijk ook voor 
familielid. Toch wordt weinig gebruik gemaakt van 
ondersteuning zoals lotgenotencontact   

 

Regelmatig dialoogbijeenkomsten houden, waar in 
kleine groepjes gesproken wordt over gang van 
zaken op afdeling en eigen ervaring familie met 
bewoner. Kijken of mensen minder drempel gaan 
ervaren, en elkaar ook makkelijker vinden.  

Organiseren bijeenkomsten met 
familie en medewerkers informele 
sfeer i.p.v. lotgenoten contact en 
familieavond. Na 6 maanden evalue-
ren wat het oplevert. Kost tijdsinves-
tering. Wie wil dit oppakken?   

Nog starten B 

Welzijn cliënten kan ver-
groot worden door activi-
teiten waar ze aan mee-
doen. Er is nu wel tijd in de 
middag, maar niet veel.  

 

- Snoezelkar en andere spullen makkelijk bereik-
baar, op de gang. – Greta en Nadja 

 

- We kunnen in half uur best een spel doen, hoe 
simpel ook. Het hoeft niet lang te duren, en be-
woners hoeven het niet zelf te kunnen. In de mid-
dagen kunnen activiteiten met cliënten plaatsvin-

Bewustzijn van keuze als er tijd is: 
iets praktisch doen of met cliënten 
zitten en korte activiteit doen.  

 

Loes Stuy (WVC) loopt 29-04-15 mee 
en kijkt naar de mogelijkheden 

Gestart 

 

 

 

Nog starten 

A 
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den. – iedereen team 

 

- familie wordt gewezen op mogelijkheid activitei-
ten in de zaal en snoezelkar – in brief dialoogbij-
eenkomst Greetje & Suzanne 

 

- Voor borreluurtje op vrijdag zijn bewoners van 
de Roos expliciet uitgenodigd. Het team kijkt wel-
ke bewoners dit leuk vinden en laten ook familie 
weten dat ze hierheen kunnen met bewoner. – 
team en in brief Greetje&Nadja 

 

 

 

 

Nog starten 

 

 

 

Nog starten 

Participatie van familie bij 
zorg:  

 

 

 

- Iedereen uit het team vraagt familie een keer om 
ergens mee  te helpen.  - iedereen 

 

- Team maakt lijst met mogelijke dingen de familie 
kan doen. Die lijst wordt verstuurd met het verslag 
van de toekomstbijeenkomst, en dat ze met vra-
gen bij het team terecht kunnen. Ook aangeven 
dat er een vervolg komt op de toekomstbijeen-
komst, omdat iedereen het heel prettig vond om 
zo met elkaar in gesprek te zijn. – Greetje&Nadja 

 

- Als familie helpt met koken of bij het eten zelf, 
kunnen ze dan blijven eten? Nu is er vaak niet 

 Gedeeltelijk gestart 

 

Lijst is af, brief nog 
maken 

B 
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genoeg eten.    

 

Vrijwilligers voor activi-
teiten 

Het is mooi als er nog meer vrijwilligers komen die 
met dementerende mensen om kunnen gaan. Dan 
kan er vaker 1 op 1 aandacht gegeven worden, en 
ook naar buiten gegaan worden. Contact opnemen 
met Gerdi over meer vrijwilligers, en aansluiten bij 
vrijwilligerswerkgroep Werkvloer Centraal – Mo-
nique 

   

 

Open aanspreekcultuur 

 

Sinds de start van Werkvloer Centraal wordt meer 
uitgesproken in het team. Dat is ook nodig om 
samen iets voor elkaar te krijgen, maar lastig als 
het komt vanuit irritatie. Hou de piramide in de 
gaten: begin met vragen hoe het komt dat iemand 
iets doet. – hele team 

 

Als leerlingen iets zeggen over een ander, verwijst 
iedereen terug naar de werkbegeleider. – hele 
team 

 Constante aandacht V 

Veel  werkzaamheden  Werkzaamheden worden verdeeld over de team-
leden . 

Teamleden gaan kijken van welke kwaliteiten ze 
hebben en welke ze willen inzetten en welke 
werkzaamheden daar bij passen. 

 Gestart V 
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Speerpunten: 
A: Zelfredzaamheid van alle cliënten, zodat ze ondersteund worden bij wat ze nog kunnen en we alleen overnemen waar nodig.  
B: Samenwerking met familie / vrijwilligers, als partners in de zorg en welzijn van onze cliënten.  
C: Ambassadeur zijn van Riwis: iedereen is trots op zichzelf en zijn collega’s, en weet wat Riwis aan cliënten te bieden heeft.  
 

Voorwaarde: V: Zelforganisatie 
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