
 

 
 
 
 
Casusbeschrijving De Bosrand 
 

Bijlage III behorend bij het rapport “‘Het ligt in onze eigen handen’: 
zelfstandig werken in de zorg bevorderen. Een evaluatieonderzoek 
naar cultuurveranderprogramma ‘De Werkvloer Centraal’” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Locatie Windroos en Bosveld  
van zorgorganisatie De Bosrand 
 
Susanne van den Buuse  
April 2014 – Augustus 2015 
  



 
 
 

2 
 

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 De Bosrand werd ingezet in de periode 2014-2015. 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 De Bosrand vond plaats bij twee intramurale teams. Het DWC traject van De 
Bosrand als geheel in ogenschouw nemen was dan ook uitdrukkelijk niet hetgeen dit onderzoek be-
oogde. In plaats daarvan was het doel om de processen die gaande waren in de trajecten bij de ge-
volgde 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 wordt de aanleiding van de inzet van DWC bij De Bosrand en het oorspronkelijke Plan 
van aanpak besproken. In Hoofdstuk 2 volgt een beschrijving van de methode van onderzoek. 
Hoofdstuk 3 bevat een overkoepelende analyse van het DWC traject bij de twee teams die gevolgd 
zijn. In Hoofdstuk 4 volgt vervolgens de analyse op niveau van de trajecten. De geïdentificeerde “be-
vorderende” en “belemmerende” factoren zijn aan het begin van iedere analyse 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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Zorgorganisatie De Bosrand  
(gegevens uit 2014) 
 
Cliënten intramuraal: 662  
Cliënten extramuraal: 416 
Type dienstverlening: somatische verple-
ging, psychogeriatrie, NAH, revalidatie, 
dagbehandeling en dagverzorging, thuis-
zorg.  
Medewerkers: 925 
Omzet: 47 miljoen 
 
 
 

1 Introductie 
 
 
 
Deze paragraaf bevat een korte profielschets van de organisatie en een korte uiteenzetting van de 
aanleiding voor de inzet van DWC in De Bosrand. 
 

1.1 Aanleiding en voorbereiding 
 
In 2012 vond een eerste Invoorzorg! traject binnen De 
Bosrand plaats. Het doel van dit traject was “het realise-
ren van een cultuuromslag naar een toekomstbestendige 
zorg- en dienstverlening met keuzevrijheid voor de cliënt 
en regelruimte voor de professional”.1 De nadruk lag op 
het ondersteunen van bestuur en management door de 
Invoorzorg! coach bij het voorbereiden en uitvoeren van 
de veranderagenda (waaronder het invoeren van inte-
graal management voor de derde sturingslaag)1, om zo 
de organisatie op orde te brengen als start voor verdere 
veranderingen.2 Na afloop van het traject concludeerde men dat het na het ondersteunen van be-
stuur en management tijd was om de focus te verleggen naar de werkvloer. Toen De Bosrand in 
aanmerking kwam voor een tweede Invoorzorg! traject, koos het management voor DWC om de 
gewenste cultuurverandering op de werkvloer te realiseren. Om ook de ingezette gedragsverande-
ring van het middenmanagement verder handen en voeten te geven, namen ook zij deel in een apart 
DWC traject.  
 
In de voorbereidende fase werd het concept van de “ambassadeurs” ontwikkeld: medewerkers die 
vaandeldrager zijn van de “nieuwe cultuur” en deze ook uitdragen binnen hun team, zodat een 
sneeuwbaleffect ontstaat en hierdoor borging. Medewerkers mochten zelf aangeven of ze hierin 
interesse hadden of zij werden voorgedragen door hun teammanager. Ambassadeurs zouden ook 
trainingen ontvangen om te leren hoe zij om kunnen gaan met hun nieuwe rol. 
 

1.2 Projectstructuur 
 
Het projectteam bestond uit interim regiomanager Marnix, die vanwege zijn interim functie onder-
steund werd door de bestuurssecretaris, DWC trajectbegeleider Marieke, tweede DWC trainer Em-
ma, en een projectondersteuner. Nadat het contract met de oorspronkelijke intern projectbegelei-
der tijdens de voorbereidingen werd beëindigd, trad Marnix in augustus, bij aanvang van het traject, 
aan als interim opvolger. Het management en Marieke beschouwden het namelijk als een noodzaak 

                                                           
1 Plan van aanpak De Bosrand/SBO ‘Professionaliteit & Eigen Regie’, dd. november 2011, p.7. 
2 Opmerkingendocument bestuurssecretaris, dd. 21 november 2016. 
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voor het slagen van het programma dat de intern projectbegeleider iemand uit de lijn was. Het kern-
team, ook wel stuurgroep genoemd, bestond uit het projectteam aangevuld met bestuurder en be-
stuurssecretaris. Het projectteam en kernteam kwamen tijdens het traject regelmatig bijeen om de 
voortgang te bespreken. 
 

1.3 Doelstellingen 
 
De Bosrand formuleerde twee hoofddoelen met betrekking tot het DWC traject3: 

1. Medewerkers leren werken met de eigen regie en zelfredzaamheid van de cliënt als uit-
gangspunt voor de zorg. Dit hield in dat medewerkers de continue dialoog met cliënten (en 
waar nodig familie) aangaan over hun wensen, behoeften en mogelijkheden, om de zorg zo-
veel mogelijk af te kunnen stemmen op de wensen van de cliënten en hen zoveel mogelijk te 
stimuleren zelf te doen wat ze zelf kunnen, waar mogelijk met behulp van familie (familie-
participatie).  

2. Medewerkers hiervoor toerusten door de “kwaliteit van samenwerken” van medewerkers 
te verbeteren, “om via deze weg de resultaten voor cliënten te borgen”. Het nemen van ver-
antwoordelijkheid door medewerkers en het tonen van eigenaarschap voor het maken en 
realiseren van verbeterplannen op cliëntniveau werden beoogd. Hierbij achtte men voor-
beeldgedrag en ondersteuning vanuit het management essentieel. Zij dienden “bottom-up” 
hun medewerkers aan te sturen4. Uiteindelijk doel was om te komen tot organisatie waarbij 
de cliënt centraal staat in de dienstverlening. 

 
De doelen waren van De Bosrand zelf, waarbij DWC hen zou ondersteunen door medewerkers te 
leren hoe op deze nieuwe manieren te werken. Trainer Emma verwoordde het in een trainingssessie 
als volgt: “We doen niet DWC, we doen De Bosrand. De richting die De Bosrand uitzet, die proberen 
we te ondersteunen.” Bovengenoemde doelen hadden weliswaar raakvlakken met de principes waar 
het DWC programma op gestoeld is (“professionaliseren” van medewerkers en het verbeteren van 
de medewerker-cliënt relatie), maar het stimuleren van zelfredzaamheid en regie van de cliënt wa-
ren doelen van de organisatie zelf, die naast DWC zelf ook allerlei innovaties invoerde om de zelfred-
zaamheid en eigen regie van bewoners te stimuleren5.  
 
Tijdens het DWC traject werd een ander doel van de organisatie, kwaliteitsverbetering van de zorg 
en van de medewerkers, steeds prominenter. Dit doel stond soms op gespannen voet met de doe-
len/werkwijze van DWC, zoals beschreven wordt in de procesbeschrijving. 

                                                           
3 Voortgangsrapportage IVZ van De Bosrand, dd. 2 april 2015. 
4 Het doel van een “bottom-up” organisatie werd niet expliciet in de DWC rapportages vermeld, maar tijdens 
het traject noemden betrokkenen deze term en dit doel veelvuldig. 
5 Voorbeelden van deze innovaties zijn a) een nieuw voedingsconcept, dat meer keuzevrijheid en dus meer 
regie bood voor bewoners en meer “net als thuis” werd geacht doordat afdelingen zelf mochten gaan koken. 
Bewoners werden betrokken bij de keuze voor de voedingsleveranciers, b) de renovatie en het aanbouwen van 
een nieuw deel van een locatie voor PG bewoners, waarin zij vrij mochten rondlopen binnen en tussen afdelin-
gen en in de (afgeschermde) tuin, c) de overgang naar het 4 domeinen zorgleefplan, waarin minder nadruk lag 
op alleen het lichamelijke/medische aspect, d) het terugdringen van middelen en maatregelen, e) de afspraak 
dat medewerkers de kamer van een bewoner niet mochten betreden wanneer deze zelf niet aanwezig was. 
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1.4 Opzet DWC programma 
 
In lijn met het fasemodel van DWC werd de aanpak op de volgende wijze door de expeditieleider 
vertaald: het eerste deel van het traject zou het programma focussen op het “professionaliseren” 
van de medewerkers en zorgteams, vervolgens zou men focussen op de medewerker-cliënt relatie.  
 
Drie groepen medewerkers namen deel aan het programma. Hun trajecten verliepen in samenhang: 
de expeditieleider zorgde ervoor dat de vorm en inhoud van de sessies overeenkwam tussen de 
groepen. Teams, ambassadeurs en teammanagers volgden dan ook complementaire trajecten. 

- Zorgteams (Team traject). Zes zorgteams werden intensief getraind door DWC trainer Emma 
om hen te “professionaliseren”. Hieronder verstond men a) verantwoordelijkheid en initia-
tief nemen, b) de dialoog aangaan met elkaar, cliënten en verwanten en andere disciplines 
en c) werken vanuit eigen regie en zelfredzaamheid van de cliënt. De keuze voor deelname 
werd gemaakt door de teammanagers, die ook bij de trainingen aanwezig waren. Omdat 
Marieke ervoor wilde waken dat de trainingen alleen ingezet zouden worden om de minst 
goed functionerende teams te verbeteren in plaats van een organisatiebrede verandering te 
creëren, koos men er nadrukkelijk voor ook goed lopende teams trainingen aan te bieden. 

- Ambassadeurs (Ambassadeurs traject). Een ambassadeur is een medewerker met een on-
dersteunende rol binnen zijn team en drager van het DWC-gedachtegoed. Voorafgaand aan 
de formele start van DWC werden ambassadeurs geworven uit alle teams van de organisa-
tie. Na indeling beschikte ieder team over 2-3 ambassadeurs. Zij werden in aparte sessies ge-
traind in hun rol door Marieke, met ondersteuning van intern projectbegeleider Marnix. Het 
doel van de inzet van de ambassadeurs was cultuurdragen en het borgen van de verande-
ring6. 

- Management (MD traject). Teammanagers werden door de DWC expeditieleider geleerd 
hoe zij met coachend leiderschap meer regelruimte en verantwoordelijkheid aan de mede-
werkers konden geven, onder andere op het gebied van cliënt in regie. Ook de leden van het 
management team (MT) werden gecoacht en geadviseerd door Marieke. 

- Dialoogsessies voor cliënten en familie. In de derde fase van het programma vonden dia-
loogsessies plaats tussen medewerker, cliënten en familie. De resultaten van de Klimaatscan 
wilde men hiervoor als input laten dienen. De dialoogsessies werden begeleid door project-
ondersteuners. Dit waren o.a. praktijkopleiders die een aantal trainingen van DWC hadden 
ontvangen om de zorgmedewerker die het dialooggesprek voerde, te observeren en van tips 
te voorzien over hoe zij bijvoorbeeld beter kon doorvragen. 

 
Deelname verliep zoveel mogelijk volgens het “bottom-up” principe: als men de wens uitsprak om 
aan te sluiten, werd gezocht naar een manier om dit te realiseren. Zo sloten de teammanagers facili-
taire dienst en de thuiszorgteams aan bij het programma en woonden enkele paramedici teamses-

                                                           
6 Opmerkingendocument bestuurssecretaris, dd. 21 november 2016. 
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sies bij. De medewerkers hotelservices7 werden niet bij het programma betrokken8. In onderstaande 
tabel zijn de deelnemende groepen en het gemiddelde aantal DWC sessies per groep weergegeven. 
 
Tabel 1: Overzicht DWC groepen en aantal sessies 

 Duur DWC traject: 18 maanden 
 Aantal deelnemende groe-

pen/teams 
Gemiddelde aantal sessies 
per groep 

Teams zorgmedewerkers 15 teams (verdeeld in 2-3 groe-
pen) 

2 

Teams facilitair medewerkers - - 
Ambassadeurs 4 groepen 3 
Midden management  2 groepen 3 

 
1.5 Metingen  

 
Om de effecten van het DWC traject te meten en monitoren tijdens het traject, werden verschillen-
de instrumenten gebruikt: de Klimaatscan van DWC, CQ index, NPS (Net Promotor Score), interne 
audits en indicatoren zoals verzuim en verloop van personeel. 
 

  

                                                           
7 Met deze term werden binnen De Bosrand de facilitair medewerkers aangeduid. Het ging o.a. om mede-
werkers van de personeelskantine, receptiebalie, transport en ICT. 
8 Hiervoor was een aantal redenen: de teams bestonden uit allemaal kleine subteams van soms zelfs maar één 
persoon, waardoor trainingssessies niet mogelijk werden geacht. Bovendien stonden de teams op het punt 
gereorganiseerd te worden, waardoor de samenstellingen zouden veranderen en functies zelfs mogelijk opge-
heven zouden worden. 
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2 Methode van onderzoek 
 
 
 

2.1 Dataverzameling 
 
Omdat alle organisatieniveaus deelnamen aan het traject, werd ervoor gekozen ook alle niveaus in 
het onderzoek te betrekken. De volgende groepen werden dan ook in het onderzoek betrokken: 

- MT (observeren tijdens MT vergaderingen, interviews met MT leden) 
- Teammanagers (observeren tijdens teammanagers vergaderingen en heidagen, interviews 

met teammanagers) 
- Zorgteams (observeren tijdens de zorg, teamvergaderingen, teamuitjes, interviews met 

zorgmedewerkers) 
o Medewerkers met ondersteunende functies: activiteitenbegeleiders (AB-ers) en mede-

werkers van de huishoudelijke dienst. 
- Bewoners en familie (observeren tijdens zorg, interviews) 
- De trainers van DWC en de intern projectbegeleider 

 
In totaal werd er 455 uur geobserveerd observaties (waarbij ook vele informele gesprekken plaats-
vonden en 118 uur geïnterviewd (80 interviews ).9 De onderzoeker woonde gemiddeld 2-3 dagen per 
week in een kamer op locatie Bosveld gedurende de periode april 2014 – begin augustus 2015. In 
september was zij afwezig. De eindevaluatie van het programma, dat in september plaatsvond, werd 
dan ook geobserveerd door collega-onderzoeker Mark Smit. 
 
Tabel 2: Overzicht dataverzameling 

 Organisatie/DWC Team Water-
kant 

Team Zomerwei  

Observaties 
(werkdagen) 

DWC  0 2 
Meelopen in de zorg - 16 15 

Totaal   16 17 
Interviews 
(aantal) 

Trajectbegeleider 3   
Intern projectbegelei-
der 

2   

IB-ers/ambassadeurs  3 1 
Directeur 2   
Teammanager/coach 10 3 2 
Zorgmedewerkers  16 10 
Cliënten/familie  9 6 

Totaal    31 19 
 
                                                           
9 Aangezien het evaluatieonderzoek bij Volckaert deel uitmaakte van het promotieonderzoek van de onder-
zoeker, heeft zij hier meer veldwerk verricht dan bij de andere twee organisaties waar zij het DWC programma 
evalueerde. 



 
 
 

9 
 

In deze casusbeschrijving ligt de focus op de zorgmedewerkers, aangezien zij de belangrijkste doel-
groep vormden van het DWC programma. Twee zorgteams werden gedurende het DWC traject op 
de voet gevolgd. Het MD traject komt in deze casusbeschrijving daarom alleen zijdelings aan bod. 
 

2.2 Werkwijze en rol onderzoeker 
 
Bij het observeren probeerde de onderzoeker zoveel mogelijk op de achtergrond aanwezig te zijn. Zij 
maakte aantekeningen op een kladblokje (bij het meelopen) of laptop (bij vergaderingen), later in 
het traject nam zij observaties ook op met een audiorecorder om de nauwkeurigheid en dus de kwa-
liteit van de verzamelde data te bevorderen. Ook interviews werden opgenomen. Vóór de opname 
werd de aanwezigen altijd om toestemming gevraagd. 
 
De onderzoeker bevond zich niet in een gemakkelijke positie vanwege twee redenen. Ten eerste 
hadden medewerkers vanwege de vele beoordelingsmomenten tijdens het traject (inspectiebezoek, 
interne audits) de neiging ook haar te zien als iemand die hen kwam beoordelen. Sommige mede-
werkers leken haar dan ook niet te vertrouwen en waren bang dat zij haar bevindingen zou doorspe-
len naar het management. Ten tweede vond men het vaak lastig om onderscheid te maken tussen 
de onderzoeker en het onderzoeksonderwerp – het DWC programma – en had men de neiging de 
onderzoeker als onderdeel van DWC te beschouwen.  
 
Het gevolg van deze percepties was dat sommigen geneigd leken tot het vertonen van sociaal wen-
selijk gedrag. De onderzoeker probeerde bovengenoemde beelden van haar positie dan ook te voor-
komen cq. repareren door voortdurend haar onafhankelijke positie te benadrukken tegenover de 
medewerkers. Naarmate het traject vorderde ervoer de onderzoeker een beter begrip van haar rol 
als onafhankelijk persoon. Ondanks dat deze percepties voortdurend een risico vormden, ervoer de 
onderzoeker naarmate de onderzoeksperiode vorderde dat zij een vertrouwensband opbouwde met 
de overgrote meerderheid van de deelnemers. Ook het feit dat zij met regelmaat in één van de loca-
ties overnachtte, droeg hieraan bij: zij kon daardoor ook buiten kantoortijden aanwezig zijn. 
 

2.3 Korte beschrijving van de in het onderzoek betrokken zorgteams Zomerwei en Waterkant 
 
Om het traject bij de zorgteams te volgen, werd ervoor gekozen twee verschillende casussen te ne-
men door twee teams op de voet te volgen die sterk van elkaar verschilden. Hiervoor werden team 
Zomerwei (PG-afdeling op locatie Bosveld) en team Waterkant (somatische afdeling op locatie Wind-
roos) gekozen. Afdeling Zomerwei werd gekozen omdat al vroeg bekend werd dat het team één van 
de zes teams zou worden dat intensieve begeleiding zou ontvangen van DWC in de vorm van team-
trainingen. Afdeling Waterkant werd vervolgens gekozen omdat het in alle opzichten tegengesteld 
was aan afdeling Zomerwei: het heeft een andere doelgroep, bevindt zich op een andere locatie, 
stond bekend als een redelijk goed lopende afdeling, en zou in eerste instantie geen teamtrainingen 
ontvangen. 
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3 Overkoepelende analyse van het DWC implementatieproces bij De 
Bosrand 
 
 
 
In deze paragraaf volgt een inhoudelijke analyse van het DWC traject als geheel. Deze analyse is ge-
baseerd op de analyses van de trajecten van teams Zomerwei en Waterkant en aanvullende analyses 
in andere geledingen in de organisatie. Eerst volgt de conclusie, gevolgd door een samenvatting van 
het traject op organisatieniveau in paragraaf 3.2. DWC interventies en instrumenten zijn hierin vet-
gedrukt. 
 

3.1 Conclusie 
 
De twee doelen van het DWC programma bij De Bosrand waren 1) medewerkers leren werken met 
de eigen regie en zelfredzaamheid van de cliënt als uitgangspunt voor de zorg en 2) de kwaliteit van 
de samenwerking van medewerkers te vergroten door hen te leren initiatief en verantwoordelijk-
heid te nemen voor het aanbrengen van verbeteringen op cliëntniveau. Hoewel ambitieus, wilde 
men deze “cultuurverandering” realiseren in de anderhalf jaar dat het programma duurde. Het pro-
gramma werd goed ontvangen door de medewerkers, die vrijwel allemaal enthousiast aan de slag 
gingen met het geven van feedback en het stimuleren van de zelfredzaamheid en eigen regie van 
bewoners. Ook het management stond openlijk achter het programma en haar doelen, die immers 
dezelfde waren als die van hen.  
 
Tijdens het traject ontvouwden zich een aantal spanningsvelden: het bleek lastig voor het manage-
ment en de DWC trainers om een balans aan te brengen tussen 1) beide doelen in het programma 
en 2) het bottom-up werken en top-down aansturen, en 3) de wens van het management om de 
kwaliteit van het personeel te verbeteren en tegelijk de vertrouwelijkheid van de trainingssessies te 
bewaken. Ondanks deze spanningsvelden werden de nodige successen geboekt: het geven van 
feedback, het tonen van proactief gedrag, oog hebben voor de samenwerking en daarnaast het wer-
ken vanuit de regie en zelfredzaamheid van de cliënt werden verankerd in het collectief bewustzijn. 
Men ging aan de slag met de vertaling van deze begrippen in hun dagelijkse zorgpraktijk. Door de 
ondersteuning van collega’s in de rol van ambassadeur of procesondersteuner en het delen van suc-
cessen en knelpunten tussen teams, bleven de nieuwe werkwijzen levend.  
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Tabel 3: Overkoepelende belemmerende en bevorderende factoren voor de DWC trajecten van de twee intramurale teams 

Hoofddoel Instrumenten  Bevorderende factoren Belemmerende factoren 
1. Professionaliseren 
van medewerkers 
2. Werken volgens 
de eigen regie en 
zelfredzaamheid van 
cliënten  

- Trainingen voor 
medewerkers 

- Trainingen voor 
teammanagers 

- Intervisie met het 
hoger manage-
ment 

- Aanstellen van 
ambassadeurs 
onder de mede-
werkers 

- Aanstellen van 
procesondersteu-
ners onder de 
medewerkers die 
medewerkers bij 
de dialoogbijeen-
komsten onder-
steunen 

Vanuit de organisatie 
+ Doordat de doelen van het programma reeds bestaande 

organisatiedoelen waren, waren medewerkers er al mee be-
kend  

+ Het management verkondigt voortdurend dezelfde bood-
schap als DWC 

+ Het management betuigt openlijk steun aan het programma 
 

Strategisch niveau DWC 
+ De trajecten van de verschillende deelnemende groepen 

verlopen in samenhang met elkaar 
+ De term “werkvloer centraal” voorziet medewerkers van 

een naam voor het aan de slag gaan met teamprocessen, 
waardoor ze hier nu tijd en ruimte voor vrijmaken 

+ Het management alleen op grote lijnen informeren over wat 
in de sessies besproken wordt om de veiligheid van mede-
werkers te bewaken 

+ Door het programma krijgt het management voeling met 
wat er speelt onder de medewerkers 

 
Inhoudelijk niveau DWC sessies 
+ Zaken worden bespreekbaar gemaakt die tot nu toe onbe-

spreekbaar bleven 
+ Sessies helpen medewerkers tijd aan elkaar besteden 
+ Toelichten ontwikkelingen in de zorg en keuzes van de orga-

nisatie in sessies en gelegenheid bieden hierover te praten 
met elkaar 

+ Herkenning van het beeld dat DWC trainers schetsen van 
hun werk, aansprekende praktijkvoorbeelden 

+ Eigen input teams is leidend 
+ Teams aanmoedigen, concrete handvatten bieden 
+ Medewerkers voelen dat DWC er is om hen te helpen  
+ Uitwisselen van kennis en ideeën tussen teams 
+ Erkennen van problemen en dilemma’s die medewerkers 

aandragen 

Vanuit de organisatie 
- Vele intra- en extra- organisationele gebeurtenissen zorgen voor 

onrust onder medewerkers en angst voor hun baan 
- Vertrek van teammanagers en overplaatsen van medewerkers 

tussen teams maakten het volgens teams moeilijk voor hen om 
met elkaar te kunnen “bouwen” 

- Handelen op basis van wat medewerkers met elkaar bespreken 
in de sessies of het vermoeden van medewerkers dat dit gebeurt 
maakt dat zij het gevoel hebben dat ze zich niet open kunnen ui-
ten in de sessies 

 
Strategisch niveau DWC 
- De focus op de ontwikkeling van de medewerker neemt meer 

tijd in beslag dan vooraf gepland, waardoor het programma lan-
ge tijd niet toekomt aan focussen op het stimuleren van de zelf-
redzaamheid en eigen regie van de cliënt   

- Breedte leidt ook tot onduidelijkheid over wat DWC is 
- Het opsplitsen van teams in twee of drie groepen creëert de 

mogelijkheid voor medewerkers om te praten over collega’s die 
niet aanwezig zijn 
 

Metingen 
- Onduidelijk vooraf wat de gewenste uitkomsten zijn 
- Vragenlijst hanteren die als lang en lastig werd ervaren 
 
Inhoudelijk niveau DWC sessies 
- Het hebben van een dubbele rollen van medewerker en veran-

deraar vermindert het gevoel van andere medewerkers dat zij 
vrijuit kunnen spreken  

- De problemen die medewerkers aandragen niet serieus nemen 
waardoor zij bang waren een slecht figuur te slaan tegenover 
andere aanwezigen 

- Onvoldoende concretiseren en verduidelijken van proble-
men/situaties maakt dat men ervaart niet genoeg handvatten te 
hebben om deze op te lossen 
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3.2 Samenvatting van de voorgeschiedenis en organisatiecontext  
 
Voorgeschiedenis en start DWC 
 
Toen de nieuwe bestuurder Irene aantrad in 2010, besloot zij tot een reorganisatie met als uiteinde-
lijk doel bewoners verantwoordelijker te maken voor hun leven. De reorganisatie vond van 2012 tot 
2014 plaats. Management werd verminderd en zorgmedewerkers werden hoger opgeleid om zo de 
verantwoordelijkheid lager in de organisatie te kunnen leggen, wat nodig geacht werd om de regie 
van de cliënt te kunnen vergroten. Na deze structuurverandering voelde men dat er meer nodig was 
om de gewenste cultuurverandering te bewerkstelligen, en werd DWC ingezet via het Invoorzorg! 
programma van het Ministerie van VWS. Twee doelen streefde het management na met dit pro-
gramma: 1) medewerkers leren werken vanuit de eigen regie en zelfredzaamheid van de cliënt door 
te leren de dialoog met hen aan te gaan en daarnaast het vergroten van de familieparticipatie, door 
2) hun kwaliteit van samenwerken te verbeteren en de stijl van leidinggeven hierbij aan te laten 
sluiten, zodat er een “bottom-up” aangestuurde organisatie ontstond met de cliënt als uitgangspunt. 
Zoals gezegd waren deze doelen niet nieuw: de boodschap werd al een aantal jaren door het ma-
nagement verkondigd en medewerkers waren er dan ook al mee bekend, echter brachten de ge-
wenste werkwijze volgens het management onvoldoende in de praktijk.  
 
Om bovenstaande doelen te bereiken werden zorgmedewerkers en teammanagers anderhalf jaar 
lang getraind in deze nieuwe werkwijze, en werd een aantal medewerkers als “ambassadeur” en een 
aantal “procesondersteuner” opgeleid om het nieuwe gedachtegoed en de nieuwe werkwijze binnen 
de organisatie te verspreiden. Het programma startte in augustus 2014, en men hoopte in septem-
ber 2015 deze “cultuurverandering” te hebben voltooid. 
 
Samenvatting organisatiecontext 
 
In deze anderhalf jaar vonden enorm veel ontwikkelingen plaats zowel binnen als buiten de organi-
satie. Op landelijk niveau waren de invoering van de Wlz en de aandacht in de media voor de kwali-
teit van zorg in verpleeghuizen van grote invloed op De Bosrand en haar medewerkers en bewoners. 
De Bosrand zelf kreeg onder andere te maken met inspectiebezoek, er werden interne audits ge-
houden mede als gevolg waarvan een aantal teammanagers vertrokken, medewerkers werden aan-
gemoedigd op een andere afdeling te gaan werken wanneer zij lang op dezelfde afdeling werkzaam 
waren, er was een verhuizing naar een nieuwe locatie, en een nieuw voedingsconcept werd inge-
voerd. Deze gebeurtenissen drukten duidelijke stempels op de organisatie en haar medewerkers: 
bovengenoemde onderwerpen waren het gesprek van de dag en leidden bij velen tot onrust en 
angst voor verlies van hun baan of verandering van hun functie. Dit had gevolgen voor de uitrol en 
interpretatie van het DWC programma.  
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3.3 Resultaten van het programma 
 
DWC positief ontvangen 
 
Het programma werd door alle deelnemende groepen (zorgmedewerkers, teammanagers, parame-
dici) goed ontvangen. Medewerkers hielden zich steeds meer bezig met het stimuleren van de zelf-
redzaamheid en eigen regie van cliënten. Het programma en haar doelen gingen leven in de organi-
satie. Een belangrijke reden leek het feit dat de trajecten van alle groepen in samenhang met elkaar 
verliepen. Teammanagers herkenden bijvoorbeeld bij hun medewerkers wat zij zelf in het MD traject 
hadden behandeld en stimuleerden hen in het proactief zijn. Eén teammanager spoorde haar mede-
werkers bijvoorbeeld aan om zelf de teamvergaderingen organiseren, iets wat het team volgens haar 
fijn vond. Ook het hoger management speelde een belangrijke rol in het traject: zij verkondigden 
tijdens het DWC traject dezelfde boodschap als DWC en ook werd het programma door hen openlijk 
gesteund. Daarnaast leverde het hen inzichten op wat zij zelf beter zouden kunnen doen. De bestuur-
der bijvoorbeeld zag mede door het DWC programma in dat zij soms het verkeerde voorbeeld gaf 
aan de managers door, wanneer zij niet snel genoeg handelden, soms zelf in actie te komen.  
 
Naast de inhoud werd ook DWC zelf een begrip in de organisatie. De term “werkvloer centraal” 
kwam geregeld voorbij in het discours van medewerkers. In vele zorgteams werd de term zelfs syno-
niem voor het besteden van tijd aan teamprocessen zoals onderlinge samenwerking. Hierdoor voor-
zag de term “Werkvloer centraal” medewerkers van een naam voor het aan de slag gaan met team-
processen, waardoor ze tijd en ruimte vrij konden maken om hier aandacht aan te besteden. Zoals 
een teammanager het verwoordde: er “ontstond beweging” door DWC. 
 
Het geven van feedback was één van de belangrijkste onderdelen van het programma: hier werd in 
de sessies veel tijd aan besteed. Gedurende het traject gaven medewerkers aan dat zij door DWC 
bewuster bezig waren met het geven en ontvangen van feedback. Door het behandelen van casus-
sen in de trainingssessies werden daarin zaken bespreekbaar gemaakt die tot dan toe onbespreek-
baar waren gebleven, wat velen als prettig ervoeren.  
 
De ambassadeurssessies, waarin ambassadeurs uit verschillende teams bij elkaar zaten, vonden ve-
len fijn omdat ze zo kennis en ideeën tussen teams konden uitwisselen. Nieuw opgedane ideeën 
werden vervolgens weer binnen het eigen team toegepast. Voorbeelden hiervan waren het kwalitei-
tenspel, waarbij het geven van feedback centraal stond, en het “welkomstgesprek”, een nieuwe 
manier van het voeren van het intakegesprek, waarbij de cliënt centraal stond. Dit gesprek werd 
bedacht op één afdeling en mede door de DWC sessies werd het opgepikt door andere afdelingen, 
die het ook gingen toepassen. 
 
Naast de bevorderende contextfactoren waren er ook een aantal belemmerende contextfactoren. 
Deze werden veroorzaakt door een drietal spanningsvelden. In de volgende subsecties worden deze 
behandeld, en tot slot volgt een sectie over de problematiek rond het meten van de resultaten van 
het programma. 
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Spanningsveld 1: Balans aanbrengen tussen beide programmadoelen 
 
Zoals gezegd had het DWC programma bij De Bosrand twee doelen: ten eerste medewerkers “pro-
fessionaliseren” en hen meer verantwoordelijkheid leren nemen, om zich ten tweede te leren zich in 
te zetten om de zelfredzaamheid en eigen regie van bewoners te vergroten. Zowel het DWC project-
team als de tranchemanager van Invoorzorg! constateerden voorafgaand aan het traject al dat het 
behalen van deze twee doelstellingen binnen anderhalf jaar vrij ambitieus was. Ook was het pro-
gramma met deze doelen erg breed. Dit leidde soms tot verwarring bij medewerkers over wat DWC 
nu precies was.  
 
Daarnaast bleek het in de praktijk lastig een balans aan te brengen tussen de twee doelen. Het plan 
was om na fase 1 van het programma de focus te verleggen van het “professionaliseren” van mede-
werkers naar het uiteindelijke doel “cliënt in regie”. Invoorzorg! stuurde hier in evaluatiegesprekken 
ook op aan en het onderwerp werd steeds relevanter omdat er steeds meer aandacht voor was in de 
landelijke politiek10. Echter, dit bleek erg lastig in de praktijk. Door de vele wisselingen van teamma-
nagers en mobilisatie van medewerkers ontstond er onrust in de teams en merkten de trainers dat 
veel teams “terugvielen” in hun ontwikkeling, waardoor zij aandacht voor de “professionalisering” 
van medewerkers nodig bleven achten. Dit uitten zij in de tussenevaluatiegesprekken met Invoor-
zorg!, waarin zij zich verantwoordden waarom zij zich op de het “professionaliseren” van de mede-
werkers bleven richten in plaats van zelfredzaamheid en eigen regie voor de cliënt. In fase 2 kwam 
het organisatiedoel “cliënt in regie” daarom nog niet vaak aan bod en schoof het kernteam dit door 
naar fase 3. Ook toen vond men echter dat het eerste doel nog niet was behaald. De behoefte aan 
aandacht voor de ontwikkelingen en teamprocessen in de sessies bleef permanent aanwezig. Het 
moeten realiseren van beide programmadoelen vormde dan ook een uitdaging voor de DWC trai-
ners. 
 
Spanningsveld 2: Balans tussen bottom-up en top-down 
 
Een ander gevolg van de vele ontwikkelingen binnen de organisatie en op landelijk niveau was dat 
medewerkers behoefte toonden om hierover te praten. De DWC sessies vormden hiervoor een uit-
stekende gelegenheid: los van de dagelijkse praktijk van het zorgen kon men de tijd nemen om met 
“elkaar bezig zijn”. In de sessies werd bovendien de tijd genomen door de trainers en indien aanwe-
zig de regiomanager, om de medewerkers de context en de keuzes van de organisatie toe te lichten, 
en hierover te praten. De trainingen leken hierdoor een uitlaatklep in tijden van onrust en onzeker-
heid. Het aanpassen van de inhoud van de trainingen aan de behoeften van de medewerkers had 
daarom een positieve uitwerking en sloot bovendien aan bij het organisatiedoel om medewerkers 
meer verantwoordelijkheid te leren nemen. 
 

                                                           
10 In februari 2016 verscheen de beleidsnotitie “Waardigheid en Trots” van staatssecretaris Van Rijn. Deze 
notitie bevatte de plannen van de Staatssecretaris om de verpleeghuiszorg te verbeteren. Meer regie en zelf-
redzaamheid van verpleeghuisbewoners vormen hierbij de kern. De notitie kreeg veel aandacht binnen de 
media en de zorg, en ook kwam er een nieuw overheidsprogramma uit voort met dezelfde titel. Hierdoor 
kwamen zelfredzaamheid en eigen regie hoger op de politieke agenda te staan. 
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De trainers zorgden daarnaast voor een gevoel van herkenning en erkenning. Medewerkers herken-
den het beeld dat zij schetsten van het werken in de zorg, zoals dat het werk steeds complexer werd. 
De trainers gebruikten aansprekende praktijkvoorbeelden, die voor herkenning zorgden bij mede-
werkers. In de trainingssessies ervoer men dat hun eigen input leidend was. Teams in het nauw, zo-
als team Zomerwei aan het begin van het DWC traject, hadden veel aan de aanmoedigingen en con-
crete handvatten die de trainers boden om hen te helpen uit de benarde situatie te komen. De reac-
ties op het programma waren overwegend positief. 
 
Medewerkers ervoeren soms weinig medewerking van het management ten aanzien van de dilem-
ma’s die zij tegenkwamen bij het nemen van meer verantwoordelijkheid en het stimuleren van cliënt 
in regie. Enkele medewerkers voelden zich niet gehoord door de trainers en het management wan-
neer zij in DWC sessies problemen en dilemma’s aankaartten bij hen die zij tegenkwamen bij het in 
praktijk brengen van de doelstellingen. Medewerkers werd voortdurend op het hart gedrukt dat 
alles draaide om de cliënt, waardoor men zich soms niet gehoord voelde. Initiatieven die in het teken 
stonden van de cliënt, werden soms gehonoreerd, zoals de aanschaf van een zogenaamde “bele-
vingskast” door de medewerkers van een PG-afdeling. In andere gevallen gebeurde dit niet om ver-
schillende redenen, meestal vergezeld van een uitleg van het management. 
 
Een veelgehoord dilemma was bijvoorbeeld het geven van meer regie aan de bewoner, maar tegelijk 
zorgen dat aan de “basiszorg” werd voldaan. Deze werkwijzen konden elkaar tegenspreken wanneer 
een bewoner een wens uitte die niet overeenkwam met wat volgens de zorgnormen als gewenst 
werd beschouwd. Een ander dilemma was dat er meer tijd en inspanning van medewerkers ge-
vraagd werd in de vorm van meer verantwoordelijkheid en het praten met cliënten en familie, ter-
wijl geen extra tijd of mankracht werden aangereikt. Hoewel de trainers de dilemma’s grotendeels 
erkenden, ervoeren sommige medewerkers dat er weinig handvatten en oplossingen aangereikt wer-
den voor hoe hiermee om te gaan.  
 
Spanningsveld 3: Ruimte voor het bespreken van gedrag vs. kwaliteitsverbetering 
 
Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het programma was dat er een veilige omgeving 
heerste waarin medewerkers openlijk konden spreken over hun fouten, conflicten en dilemma’s, 
zonder dat dit gevolgen zou hebben voor hun positie in hun werk. Tijdens de uitrol van het pro-
gramma vonden echter een aantal ontwikkelingen plaats die deze veiligheid bedreigden. Er waren 
wetswijzigingen en negatieve berichtgeving over de verpleeghuiszorg in de media. Vanwege de ex-
tramuralisering zou de cliëntenpopulatie van het verpleeghuis steeds zorgbehoeftiger worden, een 
ontwikkeling waar De Bosrand op wilde inspelen door sterker in te zetten op opleiden en kwaliteits-
verbetering van het personeel.  
 
Bovengenoemde ontwikkelingen maakten dat veel medewerkers bang waren hun baan te verliezen. 
Sommigen zagen de DWC trainingssessies dan ook als moment van beoordeling. Een presentatie 
geven voor de groep was voor hen meer dan alleen een mogelijkheid om ideeën te delen met de 
anderen. Zeker wanneer een teammanager aanwezig was, bestond voor sommigen de angst om een 
slecht figuur te slaan. Hun aanwezigheid werd door het DWC programma noodzakelijk geacht voor 
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het maken van vorderingen met de teams omdat het uitgangspunt was om samen in transparantie 
aan verbeteringen de werken. Ook gaven sommigen aan het lastig te vinden wanneer zij het gevoel 
hadden dat zij niet gehoord werden in de sessies door de aanwezige trainer en managers, waardoor 
zij vreesden dat zij met hun bijdrage een minder goede indruk zouden kunnen maken op de andere 
aanwezigen. De trainers trachtten een zo veilig mogelijke omgeving te bieden door het management 
alleen in grote lijnen te informeren over wat in de sessies werd besproken en in de sessies te bena-
drukken dat hun gedrag en wat zij bespraken niet buiten de sessies terecht zou komen. Het in stand 
houden van deze scheiding tussen sessie en werk bleek echter lastig omdat verschillende personen 
in de organisatie naast hun functie ook een veranderaarsrol hadden aangenomen. Wanneer zij in de 
sessies aanwezig waren, waren zij dit dan als medewerker van de organisatie of als veranderaar? 
Deze dubbele rol van medewerker/veranderaar maakte dat aanwezigen twijfelden of zij zich open 
konden uiten in de sessies. 
 
Regiomanager Marnix gaf aan dat hij het lastig vond om “twee petten” op te hebben. Marnix in een 
DWC sessie: “Lastig is toch die dubbelrol hè. Ik ben projectmanager [intern projectbegeleider, SvdB] 
en regiomanager, en ik heb een teammanager die [in een DWC sessie] zegt: Goh heftig, op mijn af-
deling zijn er drie leerlingen die weg willen. Dus dan ga ik daar als regiomanager mee naartoe, niet 
als DWC [intern projectbegeleider]. Dat is niet altijd makkelijk. De associatie met DWC is makkelijk 
gelegd, maar is niet terecht. We hebben bewust gekozen voor een projectmanager uit de lijn, anders 
landt het niet op de werkvloer.” Enkele medewerkers legden bij een beladen teamoverleg waar Mar-
nix bij aanwezig was inderdaad de link met DWC, wat hun openheid mogelijk op een negatieve ma-
nier heeft beïnvloed.  
 
Ook sommige ambassadeurs en procesondersteuners gaven aan moeite te hebben met hun dubbele 
rol: aangezien zij met deze rollen een schakel vormden tussen het DWC programma en de medewer-
kers, dachten sommigen van hun collega’s dat zij in opdracht van het management handelden. Dit 
gebeurde bij de ambassadeurs van Team Waterkant, die het hierdoor (tijdelijk) in een lastige positie 
verkeerden binnen hun team (zie casus Waterkant, paragraaf 4.3). Sommige medewerkers hadden 
het gevoel dat de procesondersteuners, medewerkers met de taak om dialooggesprekken van zorg-
coördinatoren met cliënten en hun familieleden te begeleiden, niet alleen het doel hadden om hen 
te helpen bij het voeren van een gesprek, maar ook hen te controleren. De onrust en angst voor hun 
baan die bij medewerkers heerste had waarschijnlijk mede invloed op hun perceptie. 
 
Wat het ook lastig maakte om de sessies een afgesloten omgeving te laten zijn waarin men zich vrij 
kon uiten, was dat in de sessies vaak andere zorgmedewerkers of medewerkers uit andere discipli-
nes ter sprake kwamen die niet aanwezig waren. Vanwege de grootte werden teams vaak opge-
splitst in twee of drie groepen voor de sessies, waardoor het voorkwam dat men praatte over colle-
ga’s die niet aanwezig waren (zie casus Team Zomerwei, paragraaf 4.2). Ook waren er sessies waarin 
trainers de deelnemers uitnodigden om namen te noemen van mensen die zij geschikt achtten voor 
een bepaalde rol, waarbij echter soms ook een naam genoemd werd van iemand die diegene juist 
niet geschikt vond. Wanneer het verwijzen naar anderen op negatieve wijze gebeurde, werkte dit 
beoordelen van deze personen in de hand. 
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Een voordeel van het feit dat wat er in de sessies besproken werd soms naar de organisatie overhe-
velde, was dat het management voeling kreeg met wat er speelde onder het personeel en zij hierop 
in konden spelen. Het management organiseerde bijvoorbeeld een bijeenkomst om medewerkers 
van niveau 1 en 2 te informeren over hun toekomst, nadat men van de trainers had gehoord dat dit 
onderwerp erg leefde bij hen.  
 
Resultaten meten niet eenvoudig 
 
Tot slot volgt in deze sectie een terugblik op de problematiek rond het meten van de resultaten van 
het programma. 
 
Om de effecten van het DWC traject te monitoren en te meten, werden verschillende instrumenten 
gebruikt: de Klimaatscan van DWC, CQ index, NPS (Net Promotor Score), interne audits en indicato-
ren zoals verzuim en verloop van personeel. De verwachte uitkomsten waren echter niet eenduidig. 
Het kernteam verwachtte dat het professionaliseren van medewerkers tot positieve resultaten zou 
leiden, maar pas in tweede instantie, omdat het wennen zij zou voor medewerkers. Het stimuleren 
van de zelfredzaamheid van bewoners zou mogelijk in eerste instantie ook tot minder positieve re-
sultaten leiden: bewoners moesten nu immers meer zelf gaan doen, iets dat ze tot dan toe niet ge-
wend waren. Daarnaast waren er naast DWC een aantal belangrijke intra- en extra-organisationele 
ontwikkelingen aanstaande, zoals de invoering van de Wlz, een nieuw voedingsconcept, de verhui-
zing naar een andere locatie en vertrek van personeel, die de resultaten waarschijnlijk negatief zou-
den beïnvloeden. 
 
Inderdaad bleken de resultaten vaak tegenstrijdig. De uitslag van de CQ index (gemeten in maart-
april 2015) was grotendeels positief: op alle locaties behalve één was de score gestegen, daar was de 
score gedaald. Ook waren de NPS scores op de meeste afdelingen sterk gestegen, maar juist gedaald 
op de PG afdelingen. Het ziekteverzuim was gestegen, dit bleek ook sectorbreed het geval te zijn. Bij 
de resultaten op de interne audits was weer een stijgende lijn te zien. De Klimaatscan had men niet 
kunnen gebruiken: vanwege een te lage respons op de eerste meting werd besloten om van verdere 
inzet van het instrument af te zien. De lage respons weet men aan het feit dat er binnen De Bosrand 
al veel metingen plaatsvonden, wat het moeilijk maakte om medewerkers en bewoners te motiveren 
voor nog een meting, die bovendien als vrij intensief (lang en lastig) werd ervaren. 
 
Naast deze kwantitatieve metingen hanteerde het kernteam ook kwalitatieve data: zij baseerde haar 
oordeel op wat zij hoorde en zag gebeuren in de organisatie. Beide doelstellingen, hoewel ambitieus 
geacht voorafgaand aan het traject, zag men aan het einde van het traject voldoende behaald (zie de 
Factsheet die na afloop werd uitgebracht). Het kernteam concludeerde dan ook dat het DWC pro-
gramma succesvol was geweest en droeg dit uit tijdens de presentatie die onderdeel vormde van de 
eindevaluatie. 
 

  



 
 
 

18 
 

4 Analyse van het DWC implementatieproces bij de twee zorgteams 
 
 
 
In deze paragraaf volgt een inhoudelijke analyse van het DWC traject. In paragraaf 4.1 wordt aller-
eerst kort het implementatieproces van het DWC programma besproken per fase van het program-
ma. Daarbij wordt aangegeven welke gebeurtenissen er tegelijkertijd in de organisatie plaatsvonden 
die invloed hadden op het programma en de deelnemers.  
 
In paragrafen 4.2 en 4.3 wordt vervolgens ingezoomd op de trajecten zoals team Zomerwei en team 
Waterkant die hebben doorlopen, afgesloten met een samenvatting en een overzichtstabel. In para-
graaf 4.4 ten slotte wordt aandacht besteed aan de dialoogsessies. Deze werden wel gehouden, 
maar bij andere teams en worden daarom in een aparte paragraaf besproken. 
 

4.1 Samenvatting van het DWC implementatieproces 
 
Voorbereidende fase (april – juli 2014) 
 
In de organisatie heerste tijdens deze fase onrust vanwege de op handen zijnde Wlz. Deze zou bij De 
Bosrand tot leegstand leiden en hierdoor vreesden veel medewerkers voor gevolgen voor hun func-
tie of de inhoud hiervan. Daarnaast kreeg de organisatie te maken met een negatief inspectierapport 
na een bezoek van de inspectie in maart van dat jaar. Dit leidde tot de inzet van audits door het ma-
nagement op alle afdelingen om de kwaliteit van zorg te meten en sterk in te zetten op verbetering 
bij het scoren van een onvoldoende: teammanagers werden verantwoordelijk gehouden wanneer 
dit tweemaal achter elkaar het geval was. Enkele teammanagers vertrokken mede naar aanleiding 
van negatieve auditresultaten. Dit zorgde bij teammanagers en zorgmedewerkers voor onrust.  
 
De start van het DWC programma kreeg in deze voorbereidende fase enige vertraging op doordat de 
intern projectbegeleider werd gevraagd zijn functie neer te leggen. Het team had hierdoor ruim 
twee maanden geen intern projectbegeleider. In juli werd de nieuw aangestelde regiomanager Mar-
nix aangesteld als intern projectbegeleider en kon het programma, weliswaar later dan gepland,  
beginnen. In deze fase vonden informatiebijeenkomsten plaats over het DWC traject voor alle on-
derdelen van de organisatie (zorgteams en teammanagers, ondersteunende diensten). Ook werden 
ambassadeurs geworven. Tijdens alle fases coachte en adviseerde de trajectbegeleider bovendien 
de MT leden. 
 
Marieke begon haar uitleg voor iedere groep met het boek In de wachtkamer van de dood van Anne-
Mei The, waarop het programma gebaseerd is. Ze legde uit dat veel dingen nog onveranderd waren, 
maar dat er tegelijk veel veranderingen waren, zoals dat de zorg steeds complexer en dus zwaarder 
zou worden. Goede professionals, aldus Marieke, kunnen omgaan met deze veranderingen, en het 
programma ging hen helpen om goede professionals te worden door hen “in hun kracht te zetten”. 
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Hierdoor konden zij gaan werken vanuit de zelfredzaamheid en eigen regie van de cliënten, waar-
door hun kwaliteit van leven beter zou worden. Marieke en collega-trainer Emma benadrukten dat 
het geen “top-down programma” zou worden, maar dat zij zouden luisteren naar de input van de 
medewerkers en teams zelf. Het programma zou inspelen op wat er in de organisatie leefde, aldus 
trainer Emma: “We doen niet DWC, we doen De Bosrand. De richting die De Bosrand uitzet, die pro-
beren we te ondersteunen.” Dit bleek bijvoorbeeld uit het feit dat het concreet uitwerken van de 
kernwaarden van De Bosrand onderdeel werd van de trainingssessies. De trainers kwamen hier vaak 
op terug tijdens het traject en probeerden de deelnemers ervan bewust te maken dat zij zelf ver-
antwoordelijk waren voor het aanbrengen van de gewenste veranderingen, en niet het DWC pro-
gramma. Ook op dit metaniveau werden de deelnemers dan ook “geprofessionaliseerd”.  
 
Fase 1 (augustus – december 2014) 
 
Tijdens deze fase vonden belangrijke gebeurtenissen plaats: a) de tweede auditronde vond plaats, 
als gevolg waarvan één van de twee regiomanagers en een drietal teammanagers vertrokken, b) er 
heerste onrust over de onzekere toekomst van medewerkers met niveau 1 en 2, nu de organisatie in 
ging zetten op complexere zorg, en c) er was negatieve pers rondom de kwaliteit van verpleeghui-
zen, waardoor het management gesterkt werd in de gevoelde urgentie voor het controleren en ver-
beteren van de kwaliteit. Deze gebeurtenissen brachten veel onrust in de organisatie teweeg en 
waren direct of indirect van invloed op het DWC traject (zie de casusbeschrijvingen van de teams, 
paragraaf 4.2 en 4.3). 
 
In augustus ging het DWC programma van start. In deze fase vonden kick-offs plaats en trainings-
sessies voor het management (2 stuks), teams (elk 2 stuks) en ambassadeurs (4 groepen elk 2 
stuks). Naast het “professionaliseren” ging er ook aandacht uit naar het bespreken van de onrust in 
de organisatie als gevolg van de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Zoals gezegd ont-
vingen paramedici geen trainingen, maar op hun verzoek sloten enkele van hen wel aan bij trainings-
sessies voor teams of ambassadeurs.  
 
Het MD traject werd vanwege het vertrek van de drie teammanagers en de verschuivingen die dit 
teweeg bracht, tijdelijk stopgezet. Ook de Klimaatscan werd stopgezet: de respons bleef te laag om 
betrouwbare conclusies te trekken. Marieke en het management veronderstelden dat dit aan de 
grote hoeveelheid metingen lag die reeds binnen De Bosrand plaatsvonden. Er werd daarom beslo-
ten de Klimaatscan in dit traject niet meer in te zetten. 
 
Fase 2 (januari – maart 2015) 
 
Het begin van deze 2e fase werd gekenmerkt door een belangrijke gebeurtenis: de invoering van de 
Wlz. Het vorige jaar was er veel onrust vanwege de onduidelijkheid van de effecten van deze wets-
wijziging voor het zorgpersoneel. Begin februari maakte het MT hier deels een eind aan door mede 
te delen dat men ervoor had gekozen geen medewerkers te ontslaan, maar sterker in te zetten op 
kwaliteit van medewerkers. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid van medewerkers werd be-
langrijker en ook werd er meer flexibiliteit van hen gevraagd. Lager opgeleide medewerkers werden 
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aangemoedigd om een vervolgopleiding te gaan volgen en medewerkers die lang op dezelfde plek 
werkzaam waren geweest, werden aangemoedigd om naar een andere afdeling over te stappen. In 
deze fase stopten verder nog eens vier teammanagers vanwege verschillende redenen. De regioma-
nager die met langdurig ziekteverlof was, keerde in deze fase weer terug door steeds meer werk-
zaamheden op te pakken.  
 
Gezien de vele wisselingen in het management, had één van de leden van het projectteam in deze 
fase het gevoel dat men nu pas echt kon beginnen. Er vonden trainingssessies voor zes nieuwe 
teams (1 à 2 per team) plaats en er werd gestart met het laten aansluiten van de teammanagers bij 
de ambassadeurssessies. Men verwachtte dat door hun betrokkenheid de ambassadeurs en dus de 
teams sneller vorderingen zouden maken. Het doel van deze teammanager/ambassadeurssessies (2 
per groep) was successen delen, inspiratie van elkaar opdoen en ideeën uitwisselen. In de praktijk 
gebeurde dit zowel op het gebied van samenwerking, verbeteren van de kwaliteit van zorg en het 
bevorderen van de zelfredzaamheid en eigen regie van de cliënt. 
 
Ook werden er nieuwe ambassadeurs getraind, omdat als gevolg van de mobilisatie van medewer-
kers sommige teams nu over te veel of te weinig ambassadeurs beschikten. Het doel van deze fase in 
het DWC programma was de focus te verleggen naar het werken vanuit de zelfredzaamheid en eigen 
regie van de bewoners, het tweede en uiteindelijke doel van het programma. Dit bleek echter lastig 
vanwege de onrust onder de medewerkers over de veranderingen en de wisselingen van medewer-
kers en teammanagers. Hierdoor bleef onder medewerkers de behoefte bestaan aan het praten over 
hun teamprocessen en de organisatieontwikkelingen. Het projectteam besloot om hier aandacht aan 
te schenken in de sessies en het bespreken van de zelfredzaamheid en eigen regie van de cliënt te 
laten rusten wanneer nodig, om dit later in het programma aan bod te laten komen. 
 
Fase 3 (april – september 2015) 
 
In deze fase werd een nieuw voedingsconcept voor bewoners ingevoerd, en in juli stond de opening 
van een nieuwe locatie op het programma. Beide gebeurtenissen zouden zowel werkinhoudelijke als 
formatieve gevolgen voor het personeel hebben en zorgden daarom opnieuw voor opschudding bij 
medewerkers vanwege de onzekerheid van de precieze werkinhoudelijke gevolgen, verwachte pro-
blemen en het aanleren van nieuwe vaardigheden (zoals het zelf moeten gaan bestellen van eten en 
drinken voor bewoners bij het nieuwe voedingsconcept). 
 
Het DWC programma kon zich in deze fase in sterkere mate richten op het werken vanuit zelfred-
zaamheid en eigen regie van de cliënt. De laatste reeks trainingen vond plaats voor de teams die 
nog geen training hadden ontvangen (1 à 2 per team), de procesondersteuners werden geworven 
en opgeleid om later in deze fase de dialoogsessies tussen medewerkers, familie en cliënten te gaan 
begeleiden (zie onder). Verder assisteerde DWC de organisatie bij het vormgeven van de nieuwe rol 
die de vrijwilligers en activiteitenbegeleiders (AB-ers) moesten gaan innemen: de AB-er moest de 
vrijwilligers gaan coachen, die steeds zelfstandiger zouden gaan werken. In september werd het 
traject afgesloten met een eindpresentatie in het theater, geheel volgens “bottom-up” principe in 
elkaar gezet door teammanagers en ambassadeurs. 
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4.2 Traject Team Zomerwei 

 
In deze en de volgende paragraaf wordt ingezoomd op de DWC trajecten die de teams Zomerwei en 
Waterkant hebben doorlopen en worden de bevorderende en belemmerende contextfactoren ge-
identificeerd die vanuit het DWC programma of de organisatie zelf werden aangebracht.  
 
Afdeling Zomerwei was een grootschalige PG-afdeling met twee huiskamers en gemiddeld 25 bewo-
ners. Alle medewerkers werkten op beide huiskamers. Het team had vergeleken met team Water-
kant een vrij rustig werktempo en er heerste hierdoor een vrij rustige, gemoedelijke sfeer. Het team 
stond al een aantal jaren binnen de organisatie bekend als een niet goed lopend team. Vlak voor de 
betrokkenheid van DWC (maart 2014) verscheen een negatief inspectierapport over de afdeling na 
een bezoek van de inspectie in maart. Omdat het team niet genoeg verbetering toonde en de situa-
tie door het management urgent werd geacht, besloot men al vóór de start van DWC bij dit team 
een interventie te plegen (zie het volgende kopje “voorbereidende fase”). Vervolgens werd besloten 
dat dit team was één van de zes teams zou worden die een intensieve begeleiding zouden krijgen 
van DWC.  
 
Samenvatting 
 
Samengevat is voor het traject van team Zomerwei de volgende rode draad zichtbaar. Het team, dat 
reeds last had van een negatief imago en zelfbeeld, kreeg te maken met een negatief inspectierap-
port en leek niet genoeg handvatten hebben om zelf het tij te keren. Het DWC programma kwam 
vervolgens als geroepen: het gaf medewerkers handvatten doordat er concrete afspraken werden 
gemaakt, waar men mee aan de slag kon. Ook zorgde het voor de bewustwording dat elkaar aan-
spreken nodig was en dat hier ruimte voor was. Het team raakte gemotiveerd en zette de schouders 
eronder. Echter, telkens wanneer het in een “positieve flow” zat, zorgden negatieve gebeurtenissen 
zoals het vertrek van hun teammanager en een slechte interne audit ervoor dat het team weer een 
paar stappen werd teruggeworpen. Men ervoer weinig steun van het management, omdat men het 
gevoel had dat zij de verantwoordelijkheid voor verbeteren voor het grootste deel bij hen legden. 
Ook bleef elkaar aanspreken erg moeilijk, omdat men het gevoel had hierop afgerekend te kunnen 
worden door collega’s of de leidinggevende. De DWC sessies waren motiverend en inspirerend en 
zetten aan tot actie, echter het bleek moeilijk om blijvende veranderingen te creëren. Gedurende 
alle fases ervoeren medewerkers dat ze steeds meer taken kregen en het hierdoor steeds drukker 
kregen. Dat ze ervoeren hierin geen inspraak te hebben, werkte belemmerend.  
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Tabel 4: Belemmerende en bevorderende factoren voor het DWC traject van team Zomerwei 

Hoofddoel Instrumenten  Bevorderende factoren Belemmerende factoren 

1. Professionaliseren 
van medewerkers.  
 
Medewerkers werken 
volgens de kernwaar-
den. Ze krijgen en 
nemen meer verant-
woordelijk-heid, ko-
men “in hun kracht” 
en zoeken de verbin-
ding zoeken met el-
kaar en andere disci-
plines. 

Trainingssessies: 
- Gedragspiramide 
- Rollenspellen 
- In groepjes werken 

aan de vertaling van 
een term (zoals 
“transparantie”) 

- “IJsbreek” oefeningen 
(speeddaten met el-
kaar, bewegen) 

- Spiegelen van gedrag 
- “Dippen en dimmen” 
- Oefenen met casussen 

Vanuit DWC 
+ Bemoedigend toespreken van het team dat in 

benarde situatie verkeert 
+ Aanmoedigen medewerkers om voor zichzelf op 

te komen 
+ Concrete handvatten bieden om deze situatie te 

kunnen verbeteren door taken te verdelen 
+ Aanmoedigen om zich uit te spreken en met 

nieuwe ideeën te komen 
+ Bewust maken van huidig gedrag  
+ Veilig klimaat scheppen in de sessies om sfeer 

van openheid te creëren 
+ Aandacht schenken aan wat er op dat moment 

speelde in het team 
+ Mogelijkheid bieden tot het uitwisselen van 

ideeën tussen afdelingen 
+ De term “DWC” bood medewerkers een woord 

voor het besteden van aandacht aan teampro-
cessen 
 

Vanuit DWC 
- Sommigen vonden het soms fijner om con-

flicten te laten rusten in plaats van de ander 
aan te spreken 

- Het team voor de DWC sessies opsplitsen in 
twee groepen  

 
Vanuit de organisatie 
- Management dat alleen van zich liet horen 

wanneer het niet goed ging met het team, 
maar niet verscheen wanneer het team zich 
verbeterd had. Dit leidde ertoe dat mede-
werkers zich niet gesteund voelden. 

- Medewerkers het gevoel geven dat zij wor-
den gestraft wanneer zij hun nek uitsteken 

- Het team het gevoel geven dat alleen zijzelf 
verantwoordelijk zijn bij tegenvallende pres-
taties 

- Grote veranderingen tegelijk, zoals veel 
nieuwe bewoners, een verhuizing, ontslag 
van de teammanager 

- Teammanager hield geen vinger aan de pols 
bij het team, waardoor afspraken verwater-
den 

- Medewerkers kregen er steeds meer taken 
bij en ervoeren dat zij het steeds drukker 
kregen 
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2. Werken volgens de 
eigen regie en zelf-
redzaamheid van cli-
enten en het stimule-
ren van familie-
participatie. 
 
(Door de vele gebeur-
tenissen in en rond 
het team kwam men 
nauwelijks aan dit 
doel toe.) 

Trainingssessies 
- In groepjes werken 

aan de vertaling van 
een term (zoals “zelf-
redzaamheid”) 

- Rollenspellen 
- Spiegelen van gedrag 

 

Vanuit DWC 
+ Medewerkers laten brainstormen en ideeën laten 

uitwisselen 
 

Vanuit DWC 
- Weinig aandacht besteden aan het defini-

eren en diepgaand behandelen van deze be-
grippen samen met de medewerkers maar 
deze termen slechts verkennen 
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Voorbereidende fase: een nieuwe start van team Zomerwei (juni 2014 – augustus 2014) 
 
In maart 2014 werd de afdeling bezocht door de inspectie, wat een negatieve beoordeling tot gevolg 
had. Dit had een grote impact op het team, dat het rapport als de zoveelste tegenslag zag en niet 
wist hoe men het tij kon keren. In de DWC sessie zeiden twee medewerkers hierover het volgende: 
 
Ilse: “Het houdt niet op hè zeg maar, dan denk je we zitten in een stijgende lijn en komt er weer wat, 
ik denk wanneer houdt het nou op? Ja, als kwaliteit goed is, maar ik zet me [al] voor 100% in!”  
Anke: “De IGZ komt langs met een rapport waar niks van deugt, je denkt hallo is er nog wel iets wat 
we goed doen. Ik denk dat we een opkikkertje kunnen gebruiken in plaats van in de grond gestampt 
te worden.” 
 
Omdat het MT het idee had dat teammanager en team na verschijning van het rapport te weinig 
actie ondernamen tot verbetering, vroegen zij trainer Marieke om nog vóór de start van het DWC 
programma een sessie met dit team te houden om hen te doen inzien dat er snel iets moet gebeu-
ren en te leren hoe ze dit kunnen doen. Hieronder volgt een kort verslag van de sessie, die een keer-
punt zou blijken voor het team. 
 

Box 1: Sessie team Zomerwei naar aanleiding van het negatieve inspectierapport 
 
De sessie vond plaats op een avond in juni 2014 op een rustig gelegen vergaderlocatie. Er waren 15 mede-
werkers van het team aanwezig, en daarnaast de teammanager Pieter, toenmalig regiomanager Clara en 
Marieke. 
 
Marieke opende de sessie met de mededeling dat het “geen vijf voor 12 is, maar tien voor half één”, en dat ze 
het team ging helpen om het tij te keren, door hen te leren wat ze aan de situatie kunnen doen. 
 
Marieke opende de sessie met de mededeling dat het “geen vijf voor 12 is, maar tien voor half één”. Ze maak-
te de urgentie voor het team om zaken te veranderen groter door aan te geven dat de inspectie de macht had 
om hun afdeling te sluiten wanneer ze een volgende keer negatief scoorden. Binnen zes weken moesten de 
negatieve punten verbeterd zijn. Marieke gaf ze aan dat ze het team ging helpen om het tij te keren, door hen 
te leren wat ze aan de situatie kunnen doen. 
 
“Het doel vanavond is niet trainen, maar punten verdelen. We gaan niet eerder rusten voordat het af is.” Een 
medewerker: “Dat negatieve gevoel moet weg.” Marieke: “Dat gaat weg!” 
 
Vervolgens ging ze samen met het team één voor één de punten uit het rapport af, vroeg ze aan het team 
waarom dit een punt van verbetering was, en zocht men naar een oplossing. Samen met de medewerkers 
maakte Marieke concreet wat er moest gebeuren. 
 
Vervolgens vroeg ze: wie wil dit oppakken? Men koos ervoor om voor ieder punt twee medewerkers verant-
woordelijk te maken. Hieronder een voorbeeld. 
 
Esmee: Wat is mijn rol dan om mics [formulier voor melding incident cliënt, SvdB] te controleren?  
Marieke: Maak hem eens concreet 
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Miranda: We kunnen beter een combi maken met valrisico 
Marieke: Wie is voor? 
[Handen gaan omhoog] 
Marieke: Okee en met wie, wie is je maatje? 
Machteld: Wil ik wel doen. 
 
Marieke stelde voortdurend vragen, liet de medewerkers zoveel mogelijk zelf aan zet zijn. Ze bewaakte hierbij 
het proces, bijvoorbeeld door haar aansporing om oplossingen concreet te maken. Ze sprak hen vaak bemoe-
digend toe (“ik ga jullie helpen”) en moedigde hen aan voor zichzelf op te komen. 
 
[over laptops die niet werkten] 
Elise: De technische dienst had 2 weken de tijd voor een antwoord, toen intussen had ik ze al aan de gang 
gekregen. 
Pieter: Die laptops lagen er al een tijdje. Wat gebeurde er? 
Elise: De externe toegang deed het niet 
Marieke: Wat als dit met de douche gebeurt? Dat zijn materialen die je nodig hebt om je vak uit te oefenen! 
Daar mag je eisender in zijn, naar de ondersteuning mag je ook wat strenger zijn! 
 
Na afloop waren alle punten verdeeld over de medewerkers en is de negatieve sfeer omgeslagen naar posi-
tief. Medewerkers hadden door deze sessie concrete handvatten gekregen en hadden het gevoel dat ze voor 
verbetering konden zorgen. Een gevoel van “de schouders eronder” ontstond. 
 
De reacties op de sessie waren positief. Marieke en ook Clara eindigden de sessie vervolgens met bemoedi-
gende woorden. 
 
Bea: Heftig, maar ik heb er wel vertrouwen in 
Anne: Pittig maar fijn dat er duidelijkheid komt, ik had gevoel dat er veel gevraagd wordt, maar iedereen aan 
het zwemmen was en we niet wisten waarmee bezig waren 
Elise: Fijn dat er duidelijkheid is 
Bregje: We gaan ervoor! 
Marieke: Jullie hebben hard gewerkt hè vanavond, dat komt uit het huis, chapeau! 
Clara: Het gaat lukken of niet en het gaat lukken! Als het mis gaat hebben we geen herkansing meer! Ga er-
voor hè! 
 
Meer dan een half jaar later zeiden Kimberley en Amy, toen ze terugblikten op deze sessie, dat deze hen veel 
had gebracht. 
 
Kimberley: “Eerst was het van, wat doen we hier? Maar Marieke vertelde het op een manier dat iedereen 
opeens begon na te denken. Clara zei [daarvoor] alleen maar dit is fout en dat is fout. En ik werkte er net, het 
was alleen maar [negatief]. Toen kwam Marieke en toen was het van: nu staan we hier, waar gaan we heen?” 
Ietje: “Iedereen is wel positiever gaan kijken.” 
 

  
Kortom, de sessie gaf het team, dat sinds het inspectiebezoek in de put zat, een positieve impuls: 
Marieke sprak het team bemoedigend toe , spoorde de medewerkers aan om voor zichzelf op te ko-
men en bewaakte het proces. Ze zorgde ervoor dat medewerkers taken verdeelden en hierdoor aan 
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het einde de handvatten hadden om voor verbetering te kunnen zorgen, waardoor een gevoel van 
“de schouders eronder” ontstond.  
 
In augustus kreeg de sessie opvolging in de vorm van een teamoverleg waarbij Marieke en nieuwe 
regiomanager Marnix aanwezig waren, en waarin het team hen vertelde welke vorderingen ze had-
den gemaakt sinds juni. Hoe staat het er nu voor, welke acties zijn ondernomen? Enthousiast vertel-
den medewerkers wat ze allemaal al hadden aangepakt. Marieke, Marnix en Pieter waren blij dit te 
horen en gaven het team complimenten. 
 
Marieke: “Complimenten voor het team!” 
Miranda: “Ja, we hebben het met het team gedaan” 
Lara: “Ja, als [een bewoner] is gevallen, dan zegt ander meteen: oh mic invullen!” 
Marieke: Dit is dus een compliment naar hele team!” 
Miranda: “Ja.” 
 
In augustus zei Anke tegen mij: “Wij willen de schouders eronder zetten om de afdeling op poten te 
krijgen. Er is al veel gedaan”. 
 
De stijgende lijn was dus ontstaan en bleef bestaan, ondanks het verschijnen van een bericht in de 
lokale krant waarin een familie de afdeling negatief weergaf.  
 
Fase 1: Bouwen aan het teamproces, maar vertrek teamanager werpt team terug (september 2014 
– december 2014) 
 
In de eerste training begin oktober opende trainer Emma, het aansluiten van een voor het team 
onbekende praktijkopleider als voorbeeld aangrijpend, met de mededeling dat ze hen ging leren zich 
uit te spreken als ze het ergens niet mee eens waren. Ze legde uit dat het hebben van invloed hier-
mee begon: 
 
Emma: “Als het alleen maar bij jou van binnen zit, kan jij er alleen maar wat mee doen. Op het mo-
ment dat je het uitspreekt, begint je invloed en kan je richting oplossingen gaan werken.” 
 
Haar aanmoediging werd concreet toegepast wanneer het team in de volgende training aangaf dat 
hun positieve resultaat op het herhaalbezoek van de inspectie begin oktober niets had veranderd 
aan hun negatieve imago. Men gaf aan dat ze geen reactie hebben ontvangen van het management, 
iets wat ze graag hadden gewild. Men ervoer weinig steun van hogerhand. “Je hoort ze alleen als het 
slecht gaat” zei iemand, “gaat het fout dan komen ze, en als het goed gaat zie je ze niet” zei een 
ander. Hierop moedigde Emma hen aan om zelf initiatief te nemen om zich positief binnen de organi-
satie te profileren. Geïnspireerd door haar aanmoediging schreven de medewerkers een stukje voor 
de interne nieuwsbrief. Helaas werd het stukje herschreven door de locatieondersteuner, waardoor 
het niet meer voelde als “hun” stukje.  
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Ook op het gebied van samenwerking en communicatie, punten die uit het team als verbeterpunten 
naar voren komen, moedigde Emma hen aan zich uit te spreken. Ze legde uit hoe je je collega’s het 
beste feedback kon geven en moedigde aan tot actie: wacht niet af als iets niet goed gaat, maar doe 
er wat aan. Emma vertelde later dat zij dit deed na overleg met Marnix over diens kijk op proactief 
gedrag van teams. 

Emma: “Wees proactief, (…) kom met ideeën! Als je nadenkt over een oplossing is de kans dat het 
gebeurt groter. Doe liever één stap teveel dat het net een beetje fout gaat, dan één te weinig. (…) 
Wees maar liever wat ondeugend dan dat je terughoudend bent.” 
 
In de ambassadeurssessies werd dezelfde boodschap uitgedragen. Ambassadeurs Kimberley en San-
dra raakten hierdoor geïnspireerd om meer verantwoordelijkheid te nemen in de teamoverleggen. 
 
Kimberley en Sandra zitten in verschillende ambassadeursgroepen en praten elkaar bij. 
Kimberley: “Bij ons kwam nog ter sprake, dat de teammanager, dus Pieter, het teamoverleg niet 
voorzit, maar een ander. Alleen al maar de agenda, diegene hoeft het niet te leiden. Vind ik een 
goeie, want Pieter kan lang doorgaan, en dan denk je soms: waarom zit ik hier. En de teammanager 
moet meer naar de achtergrond, dus [goed als wij het gaan doen]. Ik denk dat het een goede stap is 
als eerst iedereen aan het woord komt, en dan later gaan we [het idee inbrengen] dat we samen de 
agenda bepalen. 
Sandra: Dat overdondert mensen, we moeten het inderdaad eerst aangeven zodat ze kunnen voorbe-
reiden.” 
Kimberley: “En Pieter bepaalt nu eigenlijk wat er aan bod komt, dat moet op ons bord komen! Wij 
hebben een TEAMvergadering, en niet [Pieter die het bepaalt].” 
 
Hun idee werd echter niet doorgevoerd: bij de volgende teamvergadering was Pieter als vanouds 
veel aan het woord. In deze vergadering deelde hij echter ook mede dat hij per 1 december zou ver-
trekken, wat grote teleurstelling teweeg bracht in het team. 
 
Voor nu was in het team de rust teruggekeerd na de roerige inspectieperiode en was er een op-
waartse beweging zichtbaar in termen van samenwerking. Door de DWC trainingen was men zich 
meer bewust van zijn gedrag in het team en werd er meer gelet op elkaar aanspreken. Bij de tweede 
DWC training, eind oktober, gaf ambassadeur Joy een persoonlijk voorbeeld: Mies had haar gecon-
fronteerd met haar gedrag, namelijk dat ze vaak verdedigend reageerde bij feedback, in een ge-
sprek.  
 
Joy: “Gisteren hebben we het erover gehad. Prettig dat Mies iemand is die heel direct feedback kan 
geven. Het gesprek dat wij hebben gehad, heeft mij aan het denken gezet op een positieve manier.” 
 
Ook Dora sprak zich meer uit volgens Kimberley. Toen ze in het bijzijn van collega’s boos werd over 
haar rooster, zei Kimberley tegen mij: “Dat is voor haar al heel wat, dat ze überhaupt haar mond 
opendoet!” Wel bleef elkaar aanspreken lastig, aldus Ietje: “Ik heb gewoon heel veel moeite sommige 
mensen aan te spreken. Het ligt er echt aan wie ik tegenover me heb, er zijn er en die geven zo’n [ge-
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baart grootte] bek terug! En ik vind dat ik het heel aardig doe, van zou je alsjeblieft.” Het leek erop 
dat veel medewerkers situaties wanneer zij feedback geven en ontvangen, deze niet als zodanig 
herkenden. Anke sprak twee van haar collega’s bijvoorbeeld aan zoals het volgens de trainingen niet 
moet, namelijk op een boze, verwijtende toon. Haar twee collega’s wezen haar hier niet op, maar 
enigszins overdonderd hielden zij hun mond.  
 
Lisanne gaf aan dat ze het soms ook fijn vond om dingen te laten rusten in plaats van te bespreken. 
Ze zag zich hierin bevestigd door trainer Emma. “Die vrouw die het leidde [trainer Emma, SvdB], die 
zei, misschien moet je er nog eens op terug komen, maar soms is het goed om de dingen te laten 
rusten.” (Dit had Emma gezegd bij het bespreken van gedrag dat door collega’s werd ervaren als 
doordrammen over iets en op alle slakken zout leggen, SvdB). Ook Lisanne gaf echter trots aan dat 
ze vaker probeerde er iets van te zeggen als iemand iets deed wat in haar ogen niet goed was. Zij 
was niet de enige.  
 
In de DWC sessies voelden sommigen dat zij open konden zijn en het mogelijk was elkaar aan te 
spreken.  
 
Lisanne: “Ik dacht, zal ik er iets van zeggen dat [de zoco’s11] gewoon op kantoor zitten [terwijl er nog 
gezorgd moet worden]? Ik dacht, ik zeg het gewoon. Zal me niet in dank worden afgenomen….en 
toen zei Emma: ja, goed gedaan! Dat vond ik fijn. Want ik wil niemand kwetsen, maar dat is fout van 
ons hè: Aardig gevonden willen worden door iedereen.” 
 
Dit gold niet voor iedereen: een medewerkster gaf aan dat zij merkte dat collega’s soms bepaalde 
zaken weglieten uit hun verhaal. Ook in het dagelijks werk gaven enkelen aan het lastig te vinden om 
zich uit te spreken. Een medewerkster gaf aan dat zij het gevoel had dat als ze haar nek uitstak te-
genover de teammanager, zij voor haar moed werd gestraft. 
 
Ietje: “Sommigen hier namelijk geven nooit toe dat ze een fout hebben gemaakt, of die proberen ze 
dan in andermans schoenen te schuiven. Terwijl, ik ben gewoon eerlijk, ik geef toe dat ik fout zat, ik 
bedoel fouten maken we allemaal toch? Fouten maken is menselijk, je bent niet perfect! Maar ik heb 
dan het gevoel dat ik nog een trap na krijg”. 
Theresa staat erbij, vraagt: “Heb je een voorbeeld dan?” 
Ietje: “Nou toen met Nicole heb ik aan Bernadette [toenmalig teammanager, SvdB] aangegeven [dat 
zij niet functioneerde], maar zij vroeg dan van: zit jij wel op je plek in dit team?” [Later zegt ze: Ber-
nadette zag Nicole helemaal zitten] 
 
Later zei Ietje hierover: “In de De Bosrand wordt toch met twee maten gemeten vind ik”. Ze bedoelde 
hiermee dat elkaar aanspreken werd gestimuleerd, maar dat men tegelijk hierop kon worden afge-
rekend. Sommigen ervoeren al lange tijd dat er achter hun rug over hen werd gepraat in plaats van 
direct tegen hen en bleven dit ervaren ondanks het DWC traject.  

                                                           
11 Dit is de afkorting die binnen de organisatie werd gebruikt voor ‘zorgcoördinatoren’. Dit waren zorgmede-
werkers van niveau 3 en 4 die in de zorg werkten en een coördinerende functie hadden. 
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In de tweede DWC training behandelde Emma de “gedragspiramide” (bijlage 2), een hulpmiddel bij 
het elkaar aanspreken. Ook werd ingezoomd op de kernwaarden van de organisatie: wat betekenen 
die eigenlijk precies in de praktijk? Na afloop gaf de teammanager aan de trainer aan dat het team in 
een positieve flow zit.  
 
Helaas werd deze flow onderbroken door het vertrek van de teammanager per 1 december. Vanaf 
dat moment ging het minder: de nog fragiele stijgende lijn waarin het team zich de laatste tijd be-
vond, verdween grotendeels weer. Naast het ontslag van de teammanager kreeg het team naar 
eigen zeggen ook te maken met hoog ziekteverzuim en een relatief groot aantal nieuwe bewoners, 
waarvan een aantal die veel aandacht opeisten.  
 
De ambassadeurs waren tot nu toe weinig zichtbaar op de afdeling in hun nieuwe rol. Eén van hen 
had een kwaliteitsspel besteld, maar gaf aan dat er steeds geen tijd was om het in te zetten. Een 
paar maanden later gaf ze hiervoor als reden dat ze in deze periode weinig ondersteuning hadden 
ervaren van hun teammanager. 
 
Joy: “Wij hadden ook niet echt afspraken met Pieter. Ik moet zeggen dat het daardoor ook niet echt 
van de grond is gekomen tot nu toe”. 
 
Fase 2: Het team krabbelt weer op (januari 2015 – maart 2015) 
 
In de derde en tevens laatste DWC training in januari 2015 gaf het team, dat inmiddels voorzien was 
van een nieuwe teammanager, aan dat het minder ging. Ook ervoer men nog steeds een negatieve 
perceptie van hun team vanuit de rest van de organisatie. 
 
Dora: “De laatste tijd gaat het wat achteruit moet ik zeggen, de afspraken die we gemaakt hebben 
over medicijnen enzo. En de laatste tijd hebben we nieuwe bewoners gehad, soms in één week tijd 
drie tot vier nieuwe bewoners binnen! Je kent de mensen niet, dat duurt even.” 
Antje: “In het laatste teamoverleg hebben we gesproken over Pieter, de drukte van de feestdagen, 
iedereen was het eens met dat het terugliep. Veel ziekte, van bewoners en collega’s, iedereen was 
gewoon een beetje met zichzelf bezig.” 
 
In deze training werd opnieuw aandacht besteed aan het geven van feedback. Ook werden er weer 
afspraken gemaakt, opgeschreven en onderling verdeeld.  
 
In de ene groep lukte het om aandacht te besteden aan het in regie zetten van de cliënt. Deels kwam 
dit doordat de twee activiteitenbegeleiders (AB-ers) van het team in deze groep zaten, die veel idee-
en aandroegen. De trainer startte niet met het definiëren van de begrippen: in het kader van het 
nemen van verantwoordelijkheid was het aan de medewerkers zelf om deze begrippen te vertalen 
naar de praktijk. Toen zij dit bespraken in de sessie bespraken zij daarom voornamelijk mogelijke 
toepassingen en problemen die hierbij mogelijk zouden opdoemen. Trainer Emma spoorde mede-
werkers aan om deze onderling te bespreken en hier afspraken over te maken met elkaar. Onder-
staand fragment uit deze trainingssessie illustreert dit proces. 
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Box 2: Cliënt in regie op de PG afdeling: eten op tafel zetten of niet? 
 
Het team praatte over het aanbieden van eten in schalen op tafel zoals op een andere afdeling gebeurde, in 
plaats van vanuit etenskarren, wat op dat moment werd gedaan.  
 
Trudy (AB-er): Als je roept bij ons of spruiten of sperziebonen of je laat het zien, dat maakt de keuze makkelij-
ker.  
Heleen: En dan scheppen ze twee keer groenten op… 
Ingrid: Of ze eten dingen die ze niet mogen hebben terwijl het op tafel staat, bijvoorbeeld als ze suikerziekte 
hebben! 
Dora: Ja, dat is zo 
Trudy: Maar als je erbij zit, kan je het begeleiden toch?  
Heleen: Als je alleen bent is dat lastig 
Ingrid: In de ochtend kan je niet met twee mensen in de huiskamer staan, dan ligt iedereen om 11.30 uur nog 
in bed! 
Trudy: Wat ik deed in de huiskamer, het eten aan grote tafel, en dan een kopje koffie bij de tv. En dat is ook 
gezellig, iedereen zit bij elkaar aan tafel. 
Emma: Precies. Het blijft zoeken, dit is een mooi voorbeeld, heel makkelijk om te denken: dit gaat niet, dat 
werkt niet, ‘wawawawa’. De kunst is om te zoeken, zien we de mogelijkheden? 
Sandra: Bijvoorbeeld vrijwilligster Imke, die zet ook schaaltjes op tafel. En de rest doet andere dingen. Dus als 
het mogelijk is… 
Emma: Kijk waar mogelijkheden liggen! 
Ingrid: Er zijn verschillende meningen, jullie (AB-ers) zijn met schaaltjes op tafel bezig, ik ben leerling verzor-
gende, ik krijg te horen van collega’s in de huiskamer van “dit werkt niet”. 
Anna (staat vaak in de huiskamer): Weet je wat het is, als je weinig hulp hebt, is het niet te doen om met scha-
len te werken 
Trudy: Nee, het moet wel haalbaar zijn. Ik merk dat er veel gemopperd wordt, dat mensen heel makkelijk zeg-
gen van: “dat ga ik niet doen hoor” 
Ingrid: Maar dat is deels hospitalisatie, je bent zélf gewend om het zo te doen, je moet zelf je patroon verande-
ren. 
Emma: En hoe help je elkaar, het helpt om dit soort gesprekken te voeren. “Leg mij eens uit waarom je het zo 
vreselijk belangrijk vindt!” Zo kom je met elkaar stappen verder. Verschillende meningen, daar moet het niet 
stoppen, daar moet je het over hebben.” 
 

 
Aan het plan om het eten op schalen aan te bieden werd geen vervolg gegeven door het team. 
 
In de andere groep kwam men niet toe aan het behandelen van zelfredzaamheid en cliënt in regie, 
omdat men meer behoefte had te praten over de onderlinge samenwerking. Emma schonk hier dan 
ook aandacht aan en liet het onderwerp cliënt in regie in deze groep rusten. 
 
Omdat de groep anders te groot werd volgens de trainers, waren de meeste teams, en zo ook team 
Zomerwei, verdeeld in twee groepen vanwege de grootte. De trainers gaven zelf aan dat dit noodza-
kelijk was maar ook nadelig, omdat de ene groep dan niet wist wat er in de andere groep besproken 
werd. Ook kon het voorkomen dat medewerkers over collega’s praatten die in de andere groep za-
ten. Trainer Emma benadrukte dan dat de medewerker dit direct met de persoon zelf moest bespre-
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ken en probeerde in zo’n geval altijd het fenomeen los van de persoon te trekken en het aanspreken 
van collega’s in het algemeen te bespreken. Dit doet zij in onderstaand voorbeeld, waarin het erop 
lijkt dat Heleen praatte over een collega die niet aanwezig was.  
 
Heleen: “Ik bedoel, ik noem het bij naam: is het normaal dat een zoco met bewoner naar een andere 
locatie gaat kijken?” 
Emma: “De grote lijn is, op moment dat je een collega iets ziet doen waarvan je denkt: hee, dit vind ik 
raar, denk ik dat het belangrijk is om het met elkaar te bespreken. Ga een gesprekje aan, dit is hoe ik 
het zie, wat denkt de ander? Is het niet bevredigend, dan doe je nog een gesprek, en dan ga je naar 
Nora. De kunst blijft, doe ik het rechtstreeks bij degene waarbij ik het zie”. 
Heleen: “Ja ik zag dat, zo raar, sta perplex!” 
Nora [streng]: “Ik wil het nu wel afronden, wil absoluut niet dat er gesproken wordt over iemand die 
er niet is! Iedereen weet vast over wie het gaat behalve ik.” 
Emma: “De rode lijn is, zie je iets, maak het bespreekbaar.” 
 
Vanaf eind januari ging het weer beter met het team. Ze hadden een ochtend- en middagevaluatie 
ingevoerd, waarin ze samen terugblikten op het werk van dat dagdeel. De aanzet hiertoe was in een 
training gemaakt. Trainer Emma maakte hierbij concreet hoe ze dit konden doen door aan te geven 
op welke tijden het team zou kunnen samenkomen. Ter plekke besprak het team vervolgens welke 
tijden voor hen het handigst zouden zijn. Het concretiseren had effect: het team voerde inderdaad 
de ochtend- en middagevaluaties in. Men vond ze erg goed werken. De ambassadeurs waren van 
plan aan de slag te gaan met de zelfredzaamheidsradar, een instrument om de zelfredzaamheid van 
bewoners visueel in kaart te kunnen brengen. Verder speelden zij het zogenaamde “kwaliteitenspel” 
met het team. Bij dit spel gaat het om het geven van zowel positieve als negatieve feedback geven 
aan elkaar. Dit ging erg goed volgens één van de ambassadeurs.  
 
De ambassadeurs volgden in deze fase de DWC bijeenkomsten voor ambassadeurs en teammana-
gers. Het doel van deze sessies was volgens de DWC trainers successen delen, inspiratie van elkaar 
opdoen en ideeën uitwisselen. In de praktijk gebeurde dit zowel op het gebied van samenwerking, 
verbeteren van de kwaliteit van zorg en het bevorderen van de zelfredzaamheid en eigen regie van 
de cliënt. De ambassadeurs van team Zomerwei vonden de sessies erg nuttig en deden er naar eigen 
zeggen ideeën op voor hun afdeling, zoals Sandra vertelde. 
 
SvdB: “In het theater zaten jullie allemaal bij elkaar, heeft dat volgens jou meerwaarde?” 
Sandra: Absoluut, het is heel interactief, en je hoort veel nieuwe dingen van andere afdelingen. Din-
getjes die je aan het denken zetten.” 
SvdB: “Hoor je nieuwe dingen of gaat het vooral om punten uitwisselen?” 
Sandra: “Vooral punten uitwisselen, en je komt erachter dat veel dingen niet opnieuw uitgevonden 
hoeven te worden, maar dat die er gewoon al zijn.” 
 
De term “werkvloer centraal” werd langzamerhand een gevleugeld begrip in de organisatie en ook in 
dit team. De term werd in veel teams zelfs synoniem voor het besteden van aandacht aan teampro-



 
 
 

32 
 

cessen zoals onderlinge samenwerking. In de manier waarop ambassadeur Sandra de term gebruik-
te, was dit duidelijk te zien:  
 
Sandra: “We hebben afgesproken met Nora [de teammanager] dat we ieder overleg 5 tot 10 minuten 
aan een stukje werkvloer[centraal] besteden.”  
 
Fase 3: Wisseling van medewerkers, leidinggevende én locatie: DWC doelen naar de achtergrond 
(april 2015-augustus 2015) 
 
Teammanager Nora vond dat het team weinig vorderingen had gemaakt in het elkaar aanspreken en 
samenwerken en zag zich hierin bevestigd door de twijfelachtige score van het team op een interne 
audit. In een speciaal belegde bijeenkomst stelden zij en regiomanager Marnix, die zij erbij had be-
trokken, het team daarom een ultimatum: ze kregen vier weken om verbeteringen aan te brengen, 
anders zou het team uit elkaar gehaald en een deel overgeplaatst worden. De verantwoordelijkheid 
voor het niet functioneren van het team werd volledig bij het team gelegd, aangezien Nora het ge-
voel had dat het team inmiddels genoeg ondersteuning had ontvangen van haar en DWC. Het ulti-
matum en de manier waarop het werd medegedeeld, zorgden voor veel opschudding in het team. 
Men ervoer de toon als verwijtend en onaangenaam. Zoals Heleen het verwoordde:  
 
Heleen: “Het was heftig. (…) Ik schrok ervan (…). Ik dacht, jij [Marnix, SvdB] motiveert je personeel 
niet, je demotiveert je personeel. (…) Op een gegeven moment sla ik dicht en hoor ik ook niks meer, 
zo verbouwereerd ben ik.”  
 
Heleen gaf aan dat de onaangename toon waarop de boodschap werd gebracht er bij haar toe leid-
de dat ze emotioneel werd en dichtklapte. Ook Lisanne vond de manier waarop erg onaangenaam 
en vond het daarnaast onterecht dat het team de situatie werd verweten. Zij gaf als oorzaak dat het 
team de afgelopen jaren niet goed gemanaged was. 
 
Lisanne: “Het is goed dat het gezegd is, dat het moet veranderen hier, daar heeft hij 100% gelijk in, 
maar de manier waarop…Dan is het net of het allemaal onze schuld is, terwijl we al vaak genoeg 
aangegeven hebben (…) dat het hier niet draait, er moet veel meer controle zijn. (…) Ik sta hier nu 8, 9 
jaar en ieder jaar heb ik al een nieuwe leidinggevende gehad. Zegt dat niet genoeg?” 
 
Eén medewerker vertelde dat zij mede als gevolg van dit overleg haar ontslag zou indienen. Mede-
werkers ervoeren de boodschap van het management als een nieuwe tegenslag voor het team.  
 
In juni 2015 werd het team opgesplitst. Vanwege de verhuizing naar een nieuwe locatie kreeg de 
afdeling een andere doelgroep en was er daarom andere personeelssamenstelling nodig. Sommige 
medewerkers hadden het gevoel dat de tegenvallende verbeteringen van het team meespeelden in 
de manier waarop het team werd opgesplitst. Verder hadden de zoco’s het gevoel dat zij door som-
migen van het team ervan verdacht werden betrokken te zijn geweest bij het beslissen wie er zou-
den worden overgeplaatst. Teammanager Nora legde in deze periode haar functie neer (het is niet 
bekend of dit in verband stond met bovengenoemde gebeurtenissen). 
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Vanwege de verhuizing naar de nieuwe locatie wijzigden zowel het huidige team als de bewoners-
populatie12 en mochten medewerkers kiezen of zij wilden blijven nu er een andere doelgroep bijge-
komen was, of dat zij op andere afdelingen wilden gaan werken. Aangezien deze verandering kort op 
de negatieve conclusie van de audit volgde, heerste er bij de medewerkers verwarring of de over-
plaatsing van medewerkers nu te maken had met de audit of met de verhuizing. De meesten dach-
ten dat het een gevolg van de audit was. Hoe het ook zij, het team veranderde hierdoor drastisch 
van samenstelling. 
 
Door deze wijzigingen van de teamsamenstelling, locatie, en opnieuw een nieuwe teammanager, 
was het voor nieuwbakken team in de eerste maanden na de verhuizing erg zoeken. De focus op de 
DWC doelen verdween hierdoor naar de achtergrond: de ochtendevaluatie verdween bijvoorbeeld 
en ook profileerden de ambassadeurs zich nauwelijks. Men was vooral bezig de afdeling weer soepel 
te laten draaien, met name het nieuwe deel van de afdeling moest nog vorm krijgen. De aandacht 
voor de zelfredzaamheid en regie van de cliënt was nog wel aanwezig, maar stond door de verhui-
zing op een laag pitje. 
 

4.3 Traject Team Waterkant 
 
Afdeling Waterkant is een somatische verpleegafdeling met 30 bewoners. De afdeling stond binnen 
de organisatie bekend als een “zware” afdeling: bewoners kampen met meervoudige somatische 
problematiek. Het team zelf identificeerde de afdeling eveneens als “zwaar”, en er heerste een sfeer 
van hard werken, aanpoten, tempo maken. Vanwege de zorgzwaarte van de bewoners en de grootte 
van de afdeling was het deskundigheidsniveau in het team hoog (er waren maar liefst zeven ver-
pleegkundigen) en was het team met bijna 40 medewerkers ook relatief groot, bijna twee keer zo 
groot als team Zomerwei. Het team deelde zichzelf per dag op in een groep die aan de voorzijde van 
de afdeling en een groep die aan de achterzijde stond. Deze groepen werkten in eerste instantie los 
van elkaar, maar over en weer werd wel hulp geboden als één van beide groepen achter op schema 
dreigt te raken. Medewerkers wisselden dagelijks af tussen voor- en achterzijde, zodat men niet 
altijd aan dezelfde kant werkte. Het team stond bij het management bekend als een redelijk lopend 
team. Hun leidinggevende Lieke stond bekend als een zeer goede leidinggevende.  
 
Samenvatting 
 
Samengevat was voor team Waterkant veiligheid en gesteund werden thema’s die een rode draad 
vormen in het DWC traject. Net als DWC en het management wilde ook het team graag dat men 
elkaar meer ging aanspreken, maar dit voelde niet veilig vanwege de onrust en onderlinge machts-
verhoudingen in het team. De ambassadeurs gingen enthousiast aan de slag met het bedenken van 
interventies om de onderlinge communicatie te verbeteren, maar doordat informatie die in besloten 
sessies naar boven kwam door het management werd gebruikt om personele maatregelen te ne-

                                                           
12 Een deel van de afdeling werd gereserveerd voor bewoners ter observatie/screening, waardoor de afdeling 
deels een ander karakter kreeg. Er werd daarom gekozen voor de nieuwe naam “Lindebloesem”. Vanwege de 
leesbaarheid bleef in deze casusbeschrijving de naam Zomerwei gehanteerd.  



 
 
 

34 
 

men, werd DWC gelinkt aan onveiligheid. Paradoxaal genoeg werd er dus van medewerkers verlangd 
dat zij zich meer uitspraken, terwijl zij tegelijkertijd zagen dat als zij dit doen, dit directe gevolgen 
kon hebben voor hun functioneren. Het gevolg was logischerwijs dat men het gevoel had onder een 
vergrootglas te liggen en het daardoor moeilijk bleef vinden zich uit te spreken. In de laatste fase van 
het traject leek het team “aanspreekmoe” en gaven enkele medewerkers te kennen dat zij het on-
derwerp liever een tijdje zouden willen laten rusten. 
 
Ook in het toepassen van eigen regie en zelfredzaamheid van bewoners was een paradox besloten: 
men werd gestimuleerd dit te doen, met de mededeling erbij dat dit lastig zou zijn. Maarr wanneer 
men op obstakels stuitte, zoals weerstand van bewoners en familieleden of het botsen van eigen 
regie met de kwaliteitscriteria, legde het management deze dilemma’s vaak terug bij de medewer-
kers, waardoor sommigen ervoeren weinig handvatten te krijgen voor het vinden van een oplossing. 
Dit leek soms ontmoedigend te werken voor het uitproberen van nieuwe ideeën om de zelfred-
zaamheid en eigen regie van de bewoners te vergroten. De pilot OER die strandde in goede bedoe-
lingen was hier een goed voorbeeld van. 
 
Desondanks bleven feedback geven en zelfredzaamheid en eigen regie voor bewoners leven in het 
team, dat de onderwerpen steeds weer op de agenda liet terugkeren en steeds nieuwe ideeën aan 
bleef dragen om er verbetering in aan te brengen. 
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Tabel 5: Belemmerende en bevorderende factoren voor het DWC traject van team Waterkant 

Hoofddoel Instrumenten  Bevorderende factoren Belemmerende factoren 

1. Professionaliseren 
van medewerkers 

Trainingssessies: 
- Gedragspiramide 
- Rollenspellen 
- In groepjes werken 

aan de vertaling van 
een term (zoals 
“transparantie”) 

- “IJsbreek” oefenin-
gen (speeddaten 
met elkaar, bewe-
gen) 

- Spiegelen van ge-
drag 

- “Dippen en dim-
men” 

- Oefenen met casus-
sen 

Vanuit DWC 
+ Medewerkers zelf laten aangeven aan welke 

punten het team volgens hen moet werken 
+ Per team inzoomen op wat er aan de hand is in 

de DWC sessies, in plaats van een algemeen ver-
haal presenteren 

+ Sessies houden waarin afdelingen ideeën kunnen 
uitwisselen 

+ “Werkvloer centraal” werd de term waarmee 
medewerkers het aandacht besteden aan team-
processen benoemen 

+ Sessies waarin medewerkers met elkaar, als 
team, bezig waren en hun werk bespreken 

+ Leren om doelen SMART te formuleren 
 

Vanuit de organisatie 
+ In elk teamoverleg terugkomen op de gemaakte 

afspraken 
+ Ambassadeurs betrekken hun collega’s bij hun 

activiteiten 
+ Teammanager ondersteunt de ambassadeurs 

door hen concrete tips en middelen aan te reiken 
+ Wanneer men het gevoel had dat er weinig op 

het spel stond, durfden medewerkers feedback 
te geven 

+ Ambassadeurs organiseerden feedbackspelvor-
men zoals een complimentenweek of kwalitei-
tenspel 

+ Ambassadeurs bedachten concrete interventies, 
zoals een dagevaluatieformulier opstellen 

Vanuit DWC 
- Hun dubbele rol van medewerker en veranderaar bracht 

ambassadeurs soms in een lastige positie: het benoe-
men van verbeterpunten of geven van advies voelde 
soms lastig verenigbaar met het tonen van loyaliteit 
naar collega’s 

- Elkaar aanspreken werd door sommigen als confronte-
rend ervaren 

- Elkaar aanspreken kon, wanneer er geen begeleiding 
was, tot boze reacties en verslechtering van onderlinge 
relaties leiden 

- Brede doelstelling DWC zorgde bij sommigen voor on-
duidelijkheid over het programma 

- Het uitwisselen van ideeën tussen afdelingen kon ook 
zorgen voor angst om af te gaan tegenover anderen, 
vooral als teammanagers aanwezig waren 

- Bezwaren medewerkers niet serieus nemen 
- Teveel focus op feedback werkte juist demotiverend 
- Weinig uitdiepen van het SMART doelen stellen 
 
Vanuit de organisatie 
- Informatie over medewerkers die in de trainingssessies 

aan het licht kwam, naar buiten laten komen en zo de 
veiligheid van de sessie schenden  

- Handelen op basis van deze informatie 
- Een lijnmanager die tevens intern projectbegeleider 

was, waardoor rolverwarring kon optreden 
- Verantwoordelijkheden aan medewerkers geven die 

een hiërarchische verhouding veronderstellen en hier-
door problemen opleveren voor hun onderlinge ver-
houdingen en posities,  
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- Onrust binnen het team onderling leidde ertoe dat men 
elkaar geen feedback durfde te geven, bang als men 
was voor schade aan zijn positie in het team 

- Geen voortdurende aandacht voor een interventie of 
voor de meerwaarde ervan, waardoor de aandacht er-
voor verslapt 

2. Werken volgens 
de eigen regie en 
zelfredzaamheid 
van cliënten 

Trainingssessies 
- In groepjes werken 

aan de vertaling van 
een term (zoals 
“zelfredzaamheid”) 

- Rollenspellen 
- Spiegelen van ge-

drag 
 

Vanuit DWC 
+ Concrete ideeën en interventies delen tussen 

medewerkers van verschillende afdelingen 

Vanuit DWC 
- Weinig aandacht besteden aan het definiëren en ver-

kennen van de begrippen zelfredzaamheid en eigen re-
gie, waardoor vertalingen instrumenteel en eenzijdig 
blijven 

- Obstakels die medewerkers ervoeren, niet serieus ne-
men  

- Te snel oordelen over medewerkers en hun gedrag 
 
Vanuit de organisatie 
- Onduidelijk vanuit de organisatie wat er van medewer-

kers verlangd werd 
- Weinig steun ervaren van het management bij dilem-

ma’s die ontstaan door het werken met zelfredzaam-
heid en eigen regie  

- Idem voor conflicten met bewoners en familie op het 
gebied van dit onderwerp 

- Geen voortdurende aandacht voor een zelfgekozen 
interventie of voor de meerwaarde ervan, waardoor de 
aandacht ervoor verslapt 

- Eenzijdig informeren van familie in plaats van hen be-
trekken 
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Fase 1: De ambassadeurs gaan aan de slag (augustus 2014 – december 2014) 
 
Situatie team Waterkant in relatie tot de DWC doelen 
 
Een jaar voor de start van het DWC programma had teammanager Lieke het “OER model” (Ontwik-
keling Eigen Regie) op de afdeling geïntroduceerd in aansluiting op de nieuw geformuleerde visie, en 
was hierin volgens de medewerkers een voorloper. Aan het begin van het DWC traject was afdeling 
Waterkant voor zover bekend dan ook de enige afdeling waarbij het werken volgens zelfredzaam-
heid en eigen regie al in het bewustzijn zat. Medewerkers probeerden om de bewoners zoveel mo-
gelijk zelf te laten doen en vroegen hen naar hun wensen tijdens het verzorgen, bijvoorbeeld welke 
zeep ze willen gebruiken.  
 
Lieke introduceerde ook meer eigen verantwoordelijkheid voor de medewerkers. Dit was duidelijk te 
zien in de teamoverleggen: Lieke legde veel overstijgende taken bij medewerkers neer, men moest 
bijvoorbeeld zelf zijn verlofuren in de gaten houden. Ook leerde zij medewerkers methodisch wer-
ken: zij besloten samen wat volgens hen de beste oplossing was voor een probleem, en deze moch-
ten zij dan in een afgebakende periode uitproberen in de praktijk, waarna de oplossing geëvalueerd 
werd. Bovendien hadden de teamoverleggen een duidelijke structuur: er werd eigen inbreng van de 
medewerkers verwacht, men werkte met een agenda en actielijst, en medewerkers werden nadruk-
kelijk geacht de notulen van het vorige overleg gelezen te hebben. Men leek dan ook al redelijk 
stappen gemaakt te hebben in de richting van de door de organisatie gewenste “professionalise-
ring”, naast het stimuleren van zelfredzaamheid en eigen regie het andere doel van DWC: medewer-
kers waren gewend om relatief veel verantwoordelijkheid te dragen voor overstijgende zaken. Het 
team contrasteerde hierin met team Zomerwei, waar medewerkers minder overstijgende taken 
hadden, er minder methodisch werd gewerkt en het teamoverleg werd voorgezeten door de team-
manager, waarbij het team weinig punten inbracht. 
 
Toch was elkaar aanspreken ook in team Waterkant een probleem volgens de medewerkers en Lie-
ke. Hoezeer ze medewerkers ook aanmoedigde zaken met elkaar uit te spreken, de meesten kwa-
men bij een probleem eerst naar haar toe. 
 
Edna: “Ik ben [ergens op] aangesproken, maar nooit heeft iemand mij feedback gegeven! Lieke zegt 
dat ze mensen naar mij stuurt [die moeite hebben met haar gedrag], maar ze komen nooit! Stel dat 
ik het doe [wat ze me verwijten], dan vind ik het erger dat er nooit iemand is die dat tegen mij zegt!” 
Lieke: “Ik vind het zó dapper dat je dit zegt hè!” 
Edna: “Kom naar mij toe he!”  
Lieke: “Ik wil ook niet meer dat er iemand op mijn kantoor komt om te vertellen iemand doet dit of 
dat, heb je collega’s aan gesproken? [zet kinderstemmetje op] Nee. Dat wil ik niet meer!” 
Edna: “Ik vind dat ik te kort schiet dan maar ik vind dat ook collega’s dat doen. Dat vind ik een onvei-
lig gevoel hebben.” 
Lieke: “Heel knap hoor Edna dat je je zo opstelt!” 
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Volgens de medewerkers was de oorzaak van het niet aanspreken dat er groepjes waren: de avond-
dienst versus de nachtdienst bijvoorbeeld, en de medewerkers met lagere opleidingsniveaus versus 
de zoco’s, die vaak als de rechterhand van teammanager Lieke werden gezien. Iedereen zei af te 
willen van deze groepjes en wilde er dus aan werken. 
 
Het elkaar aanspreken was dan ook één van de onderwerpen waar de ambassadeurs, Jet, Imke en 
Jeroen, de komende tijd mee aan de slag wilden gaan. Zij hadden hiertoe aanzet gekregen door de 
ambassadeurstrainingen. Aangezien team Waterkant niet deelnam aan het teamtraject van DWC, 
kreeg het team alleen indirect, via de ambassadeurs, met DWC te maken. De ambassadeurs hadden, 
zoals de opdracht was voor hun eerste DWC sessie, het team gevraagd welke teamverbeterpunten 
zij graag wilden aanpakken. Deze waren vervolgens besproken in de sessie. In een teamoverleg pre-
senteerden zij de door hen gekozen punten: 
 
Imke: “Wij zijn bezig onderling om punten [op te stellen]. Samenwerking, gevoel van rangorde, stimu-
leren zelfredzaamheid, (…) en het roddelen onderling. Daar willen we mee aan de slag.” 
(…) 
Hester: “Dit zijn punten die al jaren lopen…” 
Lieke: “Dat vind ik zo erg!” 
 
Hierdoor kwamen deze onderwerpen (weer) tot leven bij het team en werden ze vanaf dit moment 
onderwerp van gesprek. 
 
De ambassadeurs gaan aan de slag 
 
De ambassadeurs van Waterkant waren alle drie verpleegkundigen. Jet was bovendien zoco. Zij was 
in de 40 en had een leidende rol op de afdeling. Imke en Jeroen waren begin twintig, werkten nog 
niet zo lang op de afdeling en moesten naar hun gevoel hun positie in het team nog veroveren. 
 
Alle drie volgden zij in september de eerste van de vier sessies voor ambassadeurs13. In de sessies 
maakten Marieke en Marnix aan de hand van casussen die ambassadeurs zelf inbrachten duidelijk 
wat er van de ambassadeurs werd verwacht in hun coachende rol. Samen met de ambassadeurs 
namen Marieke en Marnix de “profielschets van de ambassadeur” door zoals het projectteam deze 
had opgesteld en werd er aan de hand van casussen en rollenspellen geoefend hoe om te gaan met 
“passieve” medewerkers die niet openstaan voor veranderingen, en hoe men collega’s het beste kon 
aanspreken. Ook werd er tijd besteed aan het toelichten van beslissingen van het management die 
onrust veroorzaken, iets wat vaker zou gebeuren in deze sessies. Het tweede doel van DWC, cliënt in 
regie, kwam vaak aan bod vanwege de casussen, maar was niet de focus van de sessies: dat was de 
samenwerking van de teams, aldus Imke. 
 

                                                           
13 Bij de trainingen was er bij de indeling voor gezorgd dat ambassadeurs uit dezelfde teams in verschillende 
groepen zaten. Niet alleen om groepsvorming te voorkomen en interactie te bevorderen, maar ook zodat zij 
dan na afloop de ideeën met elkaar konden delen die ze in hun sessies hadden opgedaan. 
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Imke: “Het werd duidelijker verteld [dan op de startsessie], inhoudelijker, ik vond ook goed dat er 
meer naar je team werd gekeken, dat je gaat kijken, wat is er eigenlijk mis in mijn team.” 
 
De bedoeling van de ambassadeurs was dat zij het team hielpen om zelf aan de slag te gaan met 
verbeterpunten. Marieke probeerde hen er nadrukkelijk op te wijzen dat ze moesten coachen, en 
niet zelf in actie komen. 
 
Marieke: “Zorg dat je niet gaat oplossen, dan krijg je een lijnfunctie! Zeg [tegen diegene]: wat maakt 
dat je deze vraag aan mij stelt? Armen wijd en zoveel mogelijk mensen meenemen. Aanjagen. Maar 
niet zelf doen, dat hoeft niet!” 
 
Sinds de sessie zei Jet sneller haar mond open te doen tegen collega’s. Sommige medewerkers gaven 
echter aan dit vaak erg moeilijk te vinden: het was afhankelijk van hoe je verwacht dat een collega 
zou reageren. Wanneer men een grote mond terugverwachtte, kozen de meesten ervoor deze colle-
ga niet aan te spreken. Onderstaand fragment uit een sessie voor ambassadeurs laat zien hoe moei-
lijk sommigen het direct aanspreken van een collega op zijn gedrag vonden. Manager Marnix greep 
een voorbeeld dat genoemd werd aan om de ambassadeurs voor te doen hoe je een collega aan-
spreekt die zich niet aan de regels hield. Dit maakte indruk, niet alleen op de ambassadeur in kwes-
tie, maar vooral op haar collega, die het als confronterend ervoer. 
 

Box 3: Direct aanspreken voelt als erg confronterend 
 
In een sessie voor ambassadeurs werd besproken hoe zij hun team zien en kwam de onderlinge samenwer-
king aan bod. Wanneer een ambassadeur aangaf dat haar team het maar niet eens werd over of zij de cliënt 
het beste konden wassen, met body gloves of met gewone washandjes, greep manager Marnix in: hij sprak 
de ambassadeur er met verheven stem op aan dat ze dit in het kader van cliënt in regie natuurlijk aan de 
cliënt zelf moesten vragen.  
 
Marnix: En wat wil de cliënt?! Het kan niet zo zijn dat als ik als verzorgende graag met body gloves was, ik 
mevrouw Jansen daarmee was. Je moet kijken, waar reageert ze het beste op! Als je wel met body gloves 
wast, dan zeg ik [als collega]: dat is niet de afspraak! En als diegene het weer doet, dan pak ik de notulen 
erbij! En dan weer niet, dan stap ik naar de teammanager! 
Marieke [wijst naar een andere ambassadeur]: Wat zien jullie gebeuren bij haar? 
Allen: Ze wordt rood! 
Ambassadeur: Ik vind dat heel moeilijk, confronterend 
Marnix: En het gaat niet eens over jou! 
 

 
Naast dat het direct aanspreken van collega’s als lastig werd ervaren, vroeg Jet zich ook af in hoever-
re dit niet een taak was van de leidinggevende. Hoe bepaal je waar de grens ligt? 
 
Jet: “Het aanspreken van elkaar dat vond ik nogal direct.” 
SvdB: “O ja, dat rollenspel wat ze deden, waarbij iemand 10 keer te laat op zijn werk verschijnt en dat 
je die aan daarop moet aanspreken.” 
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Jet: “Ja, maar is dat mijn taak of van de leidinggevende? Tot hoe ver mag je gaan? Dat vind ik ondui-
delijk.” 
 
De ambassadeurs werden ook aangemoedigd om in gesprek te gaan met artsen, paramedici, hun 
teammanager en familie wanneer zij verschillende inzichten hadden. In een ambassadeurssessie 
werd de samenwerking besproken met artsen en paramedici, die soms als moeizaam werd ervaren 
door de medewerkers. Wanneer iemand aangaf dat paramedici afwijzend reageerden op hun voor-
stel om ’s avonds het MDO (halfjaarlijks multidisciplinair overleg over de cliënt) te houden, moedig-
de Marieke hen aan om in gesprek te gaan met hen en te starten vanuit de behoefte van de cliënt. 
Ze adviseerde haar de teammanager erbij te betrekken als ze er niet uitkwamen. Ambassadeurs 
bleven het echter lastig vinden om in dialoog te gaan en naar de manager te stappen wanneer er 
geen oplossing kwam. Waar ambassadeurs Imke en Jeroen daarnaast problemen verwachtten was 
het feit dat zij als ambassadeur erg zichtbaar zouden zijn: zij waren degenen die zaken aankaartten, 
waardoor ze verwachtten risico te lopen dat hun relatie met collega’s schade op zou lopen. 
 
Jeroen: “Ik ben benieuwd hoe dat gaat, want we zijn 21 en 2314, en dan moeten wij hier eens even 
gaan zeggen hoe we alles anders willen gaan doen hè?” 
 
Imke: “Ik hoop dat ik steun krijg van Lieke erbij, je gaat nogal wat teweeg brengen, daardoor loop je 
het risico dat je de “kwaaie” van de afdeling wordt. En dat ben ik al geweest…” 
 
Ondanks deze bedenkingen gingen de ambassadeurs enthousiast aan de slag met het aanbrengen 
van verbeteringen en het proberen mee te nemen van hun collega’s hierin. Ze mailden het team met 
de gemaakte afspraken en de gedragspiramide, die ze in de sessies van DWC hadden leren kennen. 
Ze zorgden ervoor dat er weer evaluatiemomenten werden ingebouwd in de dag (Jeroen: “Dan ligt 
de drempel gewoon lager om iets uit te spreken naar je collega”), en namen zij zich voor hun colle-
ga’s iedere dag weer te blijven herinneren aan de gemaakte afspraken. Jeroen zou aan Lieke gaan 
vragen of de voortgangsrapportages wel echt noodzakelijk waren, omdat ze veel tijd kostten maar 
niet gelezen werden en hij hoorde in de sessie van een ambassadeur van een ander team dat dit ook 
bij hen het geval was. 
 
In november gaf Jeroen aan dat het beter ging op de afdeling. Volgens hem kwam dat doordat ze in 
elk overleg op de afspraken terugkwamen en hun collega’s bij hun activiteiten betrokken. 
 
Jeroen: “Ja, tot nu toe [lukt het] wel. Maar ja, dat komt gewoon omdat we het elke keer in een team-
bespreking of in het werkoverleg, dan laten we het terugkomen, elke keer weer, en we bespreken 
het, we sturen mails rond, we maken elkaar erop kent als we hier aanwezig zijn, de zoco's die betrek-
ken we erbij om mensen erop te attenderen om die evaluaties te doen, om elkaar feedback te geven, 
om het roddelen [de kop] in te drukken. Je betrekt er wel mensen bij zeg maar.”  
 

                                                           
14 Lieke zou per 1 december naar een andere afdeling gaan. 



 
 
 

41 
 

Samen met Lieke bespraken ze hun vorderingen en plannen voor de komende tijd. Ze werden het 
erover eens dat stap 1 een goede uitleg was aan het team over DWC. Lieke gaf hen concrete tips hoe 
ze dit het beste konden doen. Als ze een rollenspel wilden doen, konden ze bijvoorbeeld Marnix om 
hulp vragen. Daarnaast was het zaak om concrete doelen te stellen, de onderwerpen regelmatig 
terug te laten komen (DWC werd bijvoorbeeld standaard onderdeel in het teamoverleg), “anders 
bloedt het dood”, en ze stelde hen voor de plannen en resultaten op te nemen in het jaarplan, zodat 
ze aantoonbaar waren. Jeroen, Imke en Jet presenteerden haar hun plan om een aparte bijeenkomst 
te organiseren waarin het team door middel van rollenspellen en verwachtingen van elkaar schrijven 
op post-its de hiërarchie en verhoudingen tussen medewerkers met verschillende functies zou be-
spreken. Lieke vond dit een goed idee en moedigde hen aan dit plan concreet uit te werken. Ze advi-
seerde hen om hun toekomstige teammanager (zij zou per 1 december vertrekken) er vooral bij te 
betrekken en ook meteen een vervolgbijeenkomst te plannen. 
 
Jeroen, Imke en Jet gingen, enthousiast over hun idee, hiermee aan de slag. Per 1 december vertrok 
Lieke naar een andere afdeling. 
 
Fase 2: Veiligheid (januari 2015 – maart 2015) 
 
De januari bijeenkomst 
 
Begin januari vond de bijeenkomst, georganiseerd door ambassadeurs Jeroen, Imke en Jet, plaats in 
de grote zaal. Zij noemden dit een “werkvloer centraal” bijeenkomst, zoals ook team Zomerwei en 
andere teams het tijd besteden aan teamprocessen waren gaan noemen. Jeroen, Imke en Jet leidden 
de bijeenkomst ook. De nieuwe teammanager Leonie, per 1 december begonnen, zat vooraan maar 
tussen het publiek. Af en toe stelde ze vragen of gaf ze opmerkingen tussendoor, maar Jeroen, Imke 
en Jet bleven de leiding houden. Onder andere de hiërarchie die gevoeld werd tussen de verschil-
lende functieniveaus binnen het team kwam aan bod. Zorgcoördinatoren (verpleegkundigen) had-
den het gevoel dat verzorgenden en helpenden sommige taken liever aan de zorgcoördinator over-
lieten, terwijl verzorgenden en helpenden het gevoel hadden dat de zorgcoördinator taken niet uit 
handen wilde geven. Hieronder een fragment ter illustratie. 
 
Jeroen (verpleegkundige): “Ik ervaar dat ook wel eens, bijvoorbeeld aan de voorkant zijn er twee 
mensen uit zorg, ik voel me lullig als ik dan weer mensen uit zorg moet halen, snap je wat ik bedoel?” 
Christine (zorgcoördinator): “Jammer dat dat ervaren wordt. Ik zeg wel, als je zorg nodig hebt, bel 
mij, ik wil niet overkomen als dat ik altijd achter de computer zit.” (…) 
Imke: “Maar waar gaat het mis, jullie geven aan dat jullie dingen uit handen willen geven, maar het 
team denkt dat jullie dingen niet los kunnen laten!” 
Thea (verzorgende): “Ik merk zelf, als er handelingen zijn die ik mag doen en er is een verpleegkundi-
ge, katheter bijvoorbeeld, dan kom ik voor mezelf op dat ik dingen blijf doen die ik mag doen. Als ik 
niet voor mezelf op kom, als er iets is dat ik mag, zal ik mijn mond open doen.” 
Christine: “Er wordt vaak gezegd: doe jij het Christine? En inderdaad bij de artsenvisite ben je soms 
een uur uit zorg. (..) De dagoudste is verantwoordelijk voor de mailbox, [degene die de] artsenvisite 
[doet] is verantwoordelijk voor [de apotheekbestellingen]! Is dat niet gedaan, dan zit ik weer een half 
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uur extra achter de computer! Echt heel jammer. Er zijn dingen die niet onder zoco-taken vallen, 
[maar die ik wel doe]. 
Thea: “Maar betekent wel dat jij alles naar je toetrekt op dat moment Christine.” 
 
Ook werd het probleem besproken dat verschillende zaken niet werden opgepakt door collega’s, 
zoals het opruimen van rommel, het aanleveren van punten voor het jaarplan, of afspraken over de 
zorg werden niet nagekomen. Er werd veel uitgesproken naar elkaar, maar na afloop bleek dat dit 
door sommigen als een persoonlijke aanval werd opgevat. In de weken erna nam de onrust onder-
ling dan ook toe en bleek hoe groot de impact van deze bijeenkomst op het team was. Deze bijeen-
komst laat zien dat elkaar aanspreken niet altijd tot betere relaties en samenwerking leidt. Mogelijk 
speelde de afwezigheid van begeleiding door DWC hierbij een rol.   
 
Teammanager Leonie nodigde daarom in het eerstvolgende teamoverleg haar leidinggevende Mar-
nix uit om haar te ondersteunen, en ook om hen de urgentie duidelijk te maken dat ze hun onderlin-
ge samenwerking nu echt moesten gaan verbeteren. In dit overleg werd medegedeeld dat een aan-
tal medewerkers waarschijnlijk overgeplaatst gaan worden. Na dit overleg escaleerde de situatie nog 
meer, aldus Leonie: 
 
Leonie: “Er ontplofte een vulkaan daarna. Er werd geroddeld dat mensen gaan worden overge-
plaatst, maar dat waren Marnix en ik toch al van plan. De schuld van alles werd bij DWC gelegd, via 
de link: er is een bijeenkomst georganiseerd door de ambassadeurs, vervolgens schuift Marnix aan bij 
het teamoverleg: zie je wel, DWC!” 
 
Marnix was immers zowel regiomanager als intern projectbegeleider van DWC, een rol die hij profi-
leerde in woord en daad, aangezien hij veel DWC sessies bijwoonde. Omdat medewerkers deze rol-
len niet goed konden scheiden – hij gaf ook zelf aan hier moeite mee te hebben – legde men de link 
tussen DWC en de aangekondigde overplaatsingen. Het gevolg was dat ambassadeurs Jeroen, Imke 
en Jet ervan werden verdacht samen te spannen met DWC en dus mede verantwoordelijk te zijn. Dit 
bracht hen in een benarde positie, aldus Jet: 
 
Jet: “Met die discussies [over het teamoverleg met Marnix] voelde ik me ook behoorlijk aangevallen, 
ik had ook zoiets van dit wordt eigenlijk allemaal wel een beetje te gek, nou krijgen de ambassadeurs 
van alles op hun dak. Dus toen had ik eigenlijk zoiets van: wat is de meerwaarde van dat ik dit doe? Ik 
doe dit eigenlijk om het team te verbeteren, maar aan de andere kant krijg ik er alleen maar een 
hoop gezeik mee en sta ik straks zelf slecht in het team.” 
 
Gelukkig voor hen werd het uitgepraat en ook kwam er daarnaast meer duidelijkheid over wat DWC 
nu precies was, doordat het team begin februari ook trainingen van DWC ontving. Hierbij bleek dat 
dit vooraf voor de meesten inderdaad niet duidelijk was, zelfs niet voor ambassadeur Imke zelf:  
 
Imke: “Ik dacht dat het ging over dat je dingen moest zoeken die niet goed gaan op je afdeling en die 
dan moet verbeteren.”  
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SvdB: “Ja, want jullie moesten voor de ambassadeursbijeenkomst ook verbeterpunten verzamelen 
hè?” 
Imke: “Ja, en nu blijkt dat het ook kan gaan om dingen die al wel goed gaan, en dat je die dan verder 
wil verbeteren.”  
SvdB: “Dus het is eigenlijk positiever”.  
Imke: “Ja!”  
(…)  
SvdB: “En zelfredzaamheid en eigen regie?”  
Imke: “Ja, het blijkt dat DWC er daarom is, dat het daarover gaat, dat wist ik ook niet.” 
 
Het leek erop dat de brede doelstelling van DWC ook te maken had met de onduidelijkheid over het 
programma. Zorgmedewerker Ella antwoordde op mijn vraag wat volgens haar DWC was: “Ja het is 
denk ik een uiteenlopend iets, want het heeft met OER [ontwikkeling eigen regie] te maken, het heeft 
met feedback te maken, ik vind het eigenlijk een mengelmoes van alles!” 
 
Naast een toelichting over DWC lag in de trainingen de focus vanwege de onrust op de teamproces-
sen en daarnaast besteedde men aandacht aan de zelfredzaamheid en eigen regie van de cliënt. 
Medewerkers gaven na afloop aan Leonie aan dat ze het een prettige bijeenkomst vonden en dat 
het hen had geholpen meer bewust te zijn over het elkaar aanspreken. Ook was het een prettige 
setting om dingen samen te bespreken, aldus Hester: “Prettig om bezig te zijn met elkaar [onder-
streping toegevoegd ter nadruk, SvdB] zoals bij de Werkvloer Centraal”. 
 
Nu duidelijk was geworden dat DWC en dus de ambassadeurs los stonden van de plannen voor 
overplaatsing van medewerkers, was de rust voor de ambassadeurs weer teruggekeerd. Zij gingen 
nu aan de slag met het bedenken van een plan hoe men de zelfredzaamheid en regie van de cliënt 
kon vergroten. Ook hielden zij zich bezig met het bedenken van een nieuw MDO (multidisciplinair 
overleg) waarbij cliënt en familie meer in regie waren. Aan deze projecten werkten zij samen “achter 
de schermen” en waren ze minder zichtbaar als ambassadeur op de afdeling. Zorgmedewerker Ella 
sprak uit dat ze dit jammer vindt, en wilde graag een zichtbaar vervolg op de trainingssessies, omdat 
ze bang was “dat het anders wegebt”. Mogelijkerwijs had de opschudding bijgedragen aan het feit 
dat de ambassadeurs meer achter de schermen gingen opereren. 
 
Mobilisatie (overplaatsingen) 
 
Zoals door Marnix en Leonie al werd aangekondigd in het teamoverleg, ging er een aantal medewer-
kers overgeplaatst worden naar andere afdelingen. Marnix en Leonie wilden dat medewerkers zelf 
onderling besloten wie dit gingen worden. Dit werd op een positieve manier uitgelegd: medewerkers 
die langer dan vijf jaar op de afdeling werkten, hadden zeer waarschijnlijk blinde vlekken ontwikkeld 
en liepen het gevaar “vastgeroest” te raken. Door op een andere afdeling te gaan werken zou dit 
hen opnieuw de ogen openen en bovendien zouden zij als nieuwkomer het team kunnen helpen om 
hun eigen blinde vlekken in te zien. Daarom zou er een bijeenkomst plaatsvinden waarin medewer-
kers op elkaar zouden stemmen. In de praktijk speelden echter andere mechanismen. Jet zei bij-
voorbeeld: “Als ik heel veel stemmen ga krijgen, dan denk ik niet: oh nou mijn collega’s vinden mijn 
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kennis zo top dat ze vinden dat ik naar een andere afdeling moet. Dan denk je toch: dat team moet 
mij niet en ze vinden mij niet goed genoeg.” Medewerkers hadden dan ook het gevoel dat ze op deze 
manier ertoe werden aangezet hun collega’s te verraden: onder het mom van “ik gun het jou om op 
een andere afdeling te gaan werken” zouden ze zich van vervelende collega’s konden ontdoen. En 
daarbij, zei Jet, “stel je nou voor dat ik heel veel stemmen ga krijgen en ik hoef vervolgens niet weg, 
hoe onzeker voel je je dan? Als je hele team op je stemt? Welke werksfeer ga je daarmee creëren?” 
De aangekondigde mobilisatiebijeenkomst, waarin zij dit onderling moesten besluiten, zorgde dan 
ook voor veel opschudding in het team. Desondanks werd het plan toch doorgezet.  
 
De bijeenkomst vond eind februari plaats en verliep in eerste instantie redelijk: vijf medewerkers 
gaven zichzelf op als kandidaat voor overplaatsing, dit waren er zelfs twee meer dan de managers 
hadden gewild. Marnix en Leonie waren echter niet tevreden: onder deze vijf bevonden zich mede-
werkers die nog maar kort op de afdeling werkten, en het ging erom medewerkers over te plaatsen 
die er al langere tijd werkten. Daarom besloten zij om een aantal andere medewerkers aan te wijzen 
in plaats van de zelfgekozen vijf. Dit bracht grote verontwaardiging teweeg in het team, dat opnieuw 
het gevoel had dat er sprake was van een vooropgezet plan van het management. Ook betreurden zij 
het feit dat er alleen maar jonge, onervaren medewerkers voor in de plaats kwamen, waardoor ze 
gebrek voelden aan medewerkers met ervaring. 
 
De teammanager/ambassadeursessies 
 
Begin februari vond de eerste van de drie gecombineerde sessies van teammanagers en ambassa-
deurs plaats. Het idee achter deze sessies was dat door de teammanagers erbij te betrekken, de 
ambassadeurs en de teams sneller vorderingen zouden maken. De ambassadeurs van team Water-
kant hadden echter het gevoel dat ze in deze sessies onder een vergrootglas lagen en het risico liepen 
bij een fout antwoord of foute opmerking een slecht beeld neer te zetten van hun team. Gelet op de 
ontwikkelingen in het team was dit iets wat zij ten zeerste wilden vermijden, aldus Jeroen.  
 
Jeroen: “Als wij staan te presenteren, dat is al zo onveilig, zo voor alle teammanagers staan, dan kan 
je al niet vrijuit spreken: als je iets negatiefs zegt, dan weet je teammanager dat meteen.” 
 
In twee sessies werd allereerst aandacht besteed aan de actiepunten per team: waar werkten de 
teams naartoe? Bij het plenair bespreken van hun punten leerde Marieke de medewerkers hun doe-
len SMART te formuleren. Ze sprak medewerkers hier een paar keer op aan in het begin van de ses-
sie, maar vervolgens werd het SMART doelen stellen niet verder uitgediept.   
 
Ook het volgende onderwerp, zelfredzaamheid en eigen regie, kwam in de sessies uitgebreid aan 
bod maar werd niet ver uitgediept. In box 4 worden fragmenten weergegeven uit één van de sessies. 
In deze sessie dienden medewerkers in groepjes uiteen te gaan en met elkaar na te denken over wat 
de begrippen inhouden. Medewerkers wisselden hierop concrete voorbeelden en ideeën uit met 
elkaar over praktische toepassingen van deze begrippen; zij gingen voorbij aan het definiëren ervan. 
Ook bij de plenaire bespreking werden voornamelijk toepassingen en dilemma’s besproken en wer-
den concepten niet uitgediept of gedefinieerd door de trainer. Zij benadrukte dat het aan de aan de 
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afdelingen en medewerkers zelf was om uit te vinden hoe zij zelfredzaamheid en eigen regie het 
beste vorm konden geven (zie onderaan box 4). Het voordeel hiervan was dat medewerkers in de 
sessies praktische handvatten hadden gekregen om zelfredzaamheid en regie in de praktijk te bren-
gen: zelfredzaamheid was bijvoorbeeld de bewoner zelf ADL handelingen laten doen, en eigen regie 
cliënten douchen wanneer ze dit willen. Het nadeel van deze aanpak school erin dat medewerkers 
niet uitgedaagd werden om deze begrippen op andere manieren te vertalen.  
 

Box 4: Vertalen van eigen regie in een DWC sessie 
 
Medewerkers van verschillende afdelingen zaten in groepjes bij elkaar. Bij elk groepje sloot ook een team-
manager aan. In onderstaand groepje was dit teammanager Jans van de revalidatieafdeling, een afdeling die 
sterk inzet op zelfredzaamheid omdat de bewoners worden klaargemaakt om weer thuis te kunnen wonen. 
 
Het groepje had een groot vel voor zich met daarop de vraag: “Wat is dat nu eigenlijk, de cliënt in regie?” 
Ze lazen eerst de antwoorden van een ander groepje door die op het vel stonden en zetten een krul bij de 
antwoorden waar ze het mee eens waren.  
 
Iemand las voor van het vel “De cliënt bepaalt wat hij wel niet wil, in overleg en binnen de normen van De 
Bosrand.” 
Erica: Wij zijn een 24 uurs bedrijf, dus ik denk dat veel kan. 
Jans: De vraag is, wat is cliënt in regie? Binnen de normen van De Bosrand, of passen wij ons aan aan de 
cliënt? 
Trees: Ik denk dat wij ons aanpassen, ik denk dat niet altijd [kan binnen de] normen van de cliënt. 
Iemand leest voor: “Nastreven eigen waarden/normen binnen mogelijkheden van afdeling, ziektebeelden en 
cliënt zelf”.  
Trees: Daar is ie helemaal omschreven. Maar door ziektebeeld veranderen waarden en normen misschien 
wel. 
Agnes: Ik denk nog steeds, het moet wel werkbaar blijven! 
Jans: Dat staat er, binnen de mogelijkheden van de afdeling. 
Erica: Maar waar leg je de grens, bij de ene mevrouw wel en andere niet? 
Trees: Dat kan je toch afspreken 
Jans: Dus, in overleg. 
Trees: Ja (schrijft op) 
Agnes: Ik word er niet vrolijk van als ik ‘s nachts mensen moet gaan douchen hè! Mensen die tot 12, 1 uur op 
zitten en zeggen en nou wil ik douchen. 
Jeroen: Maar dan krijg je het verhaal dat je gaat schuiven met diensten [niemand hoort dit, ze zegt het 3x en 
dan geeft ze het op] 
Jans: Maar nou wil ik elke dag een boterham met vlokken en geen warm eten 
Agnes: Maar dat zijn niet genoeg voedingswaarden 
Jans: Ja, en? Ik lust alleen een boterham met vlokken 
Agnes: Dat [zou ik] voorleggen aan de diëtiste 
Jans: Ik lust nog steeds alleen een boterham met vlokken 
Jeroen: Dan krijgt ze dat, toch? 
Trees: Dat zijn toch hun normen en waarden? (…) Wie zijn wij om te zeggen mag niet? 
Erica: Je moet altijd uitkijken dat je dat niet naar persoonlijk toetrekt 
Trees: Dat doen wij allemaal, wij weten wat goed is voor de cliënt 
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Jans: Dat tv programma over die meneer op de boerderij, had zijn hele leven soep gegeten en vanillevla met 
kersen. En die was 87! 
Trees: Laat ‘m lekker 
Jans: Ja precies. 
Trees: Belangrijk als je dat allemaal van te voren weet. 
Agnes: Gisteravond was er een cliënt met een vieze trui, ik zei: zal ik die wassen? Wilde hij niet, maar heb 
hem in de was gedaan. Ik wist, anders heb ik morgen die dochter op de stoep staan waarom heeft mijn va-
der die vieze trui aan? 
Jans: Dat moet je opschrijven [in de rapportage]! Of anders mail je het naar familie. Ik zou echt geen schone 
trui aan doen. Echt niet! 
 
Later werden de antwoorden op de vraag “Wat is dat nu eigenlijk, de cliënt in regie?” plenair besproken. Er 
werden meteen dilemma’s genoemd zoals in het groepje besproken: wat als een cliënt ongezond wil eten? 
Trainer Marieke gaf hierop als antwoord:  
 
Marieke: Dit zijn dilemma’s, het is belangrijk dat je die oppakt naar je teammanager. Zodat Irene [de direc-
teur, SvdB] er verhaal bij heeft naar de inspectie.  
 
Tegen een ambassadeur van de structuurafdeling (hier wonen mensen met niet aangeboren hersenletsel) 
zegt Marieke: 
Marieke: Dan moet je het gesprek aangaan met de cliënt, en zeggen “het zou beter zijn als…” 
Marnix: Wat moet je met iemand die depressief is en de hele dag in bed wil liggen? 
Marieke: Dan heb je een professional die zegt: waar ligt de grens? Dat is maatwerk! Daar heb je je teamma-
nager of regiomanager bij nodig. We laten een cliënt vier dagen liggen en dan gaan we kijken wat te doen, 
dan komt BOPZ, enzovoort.   
 

 
Sommige medewerkers gingen zelf aan de slag met het in de praktijk brengen van zelfredzaamheid 
en eigen regie. Het aanmoedigen van medewerkers om begrippen als zelfredzaamheid en eigen regie 
zelf te vertalen, leidde bij andere medewerkers echter tot het gevoel dat zij handvatten misten, zoals 
blijkt uit de woorden van ambassadeur Jet. 
 
Jet: “Ja, het is gewoon heel breed. En aangezien wij ook zoiets hadden van gaan er organisatiebreed 
richtlijnen voor komen, of niet, of is het echt per afdeling, moeten we echt het wiel uitvinden hoe wij 
het voor deze afdeling vorm willen gaan geven? Ja, je hebt zoveel ideeën en ideeën dat je denkt ja, 
wat zullen we nou eens gaan doen? Het wensen, nou wensen kunnen hier bijna niet hè. Wat Christine 
bijvoorbeeld aangaf, wensen zijn van zoveel dingen afhankelijk: van de ZZP, van de bezetting... (…) 
Dus ja, hoe ga je daar dan [mee om].”  
 
Daarnaast vonden sommige medewerkers dat trainer Marieke en manager Marnix vrij snel over di-
lemma’s heen stapten in plaats van hier dieper op in te gaan. Over het dilemma dat zelfredzaamheid 
stimuleren tijd kost, zegt Imke: 
 
Imke: “Ze denken wel heel makkelijk vind ik over zelfredzaamheid. Hoe zien ze dat voor zich, waar 
haal je de tijd vandaan? Marnix praat er makkelijk over, maar hij kent de werkvloer niet. (...) Als we 
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in de vakantie in de oorspronkelijke bezetting zijn, zijn we tot half twaalf aan het wassen. Als jij de 
haren van een cliënt kamt binnen een halve minuut en een cliënt doet daar 5 minuten over en je 
moet erbij staan, dat kan je je niet permitteren.”  
 
Fase 3: Lastig om de ingezette veranderingen vol te houden (april 2015 – augustus 2015) 
 
Feedback geven 
 
Bij team Waterkant keerde in deze periode de rust weer enigszins terug. Wel was het nog steeds 
onrustig vanwege de gevolgen van het overplaatsen van medewerkers, waardoor het team veel 
nieuwe en ook onervaren medewerkers had gekregen. Daarnaast vond men dat er veel negativiteit 
heerste in het team en merkten de ambassadeurs op dat er nog steeds weinig feedback aan elkaar 
werd gegeven. Jeroen zei dat hij steeds meer feedback gaf en gaf hierbij als voorbeeld dat hij zijn 
teammanager Leonie had aangesproken op het feit dat zij een afspraak met haar buiten zijn werktijd 
had gepland, een enigszins veilig onderwerp om te adresseren. Tegelijk zei hij erbij dat het voor col-
lega’s onderling lastiger lag om elkaar aan te spreken.  
 
De meeste medewerkers gaven de voorkeur aan het indirect aanspreken van collega’s: via de email 
en de rapportage. Toen ik aan een medewerkster die tegen mij klaagde over dat collega’s de kleding 
van een bewoonster niet van een merkje voorzien voor de was, vroeg of ze er al wat van gezegd had, 
zei ze: “Och zo vaak, heb al eens brieven uitgeprint en in ieders postvakje gedaan, maar het wordt 
gewoon niet opgepakt.” Wanneer een andere medewerkster aangaf dat ze was ingeroosterd tijdens 
haar vakantie en een collega tegen haar zei dat ze niet, zoals ze eerst aangaf, een mailtje moest stu-
ren naar de teammanager maar haar moest bellen, keek ze wat beteuterd en aarzelend. Imke dacht 
dat de onrust debet was aan het niet direct durven aanspreken: men was bang dat een verkeerde 
opvatting gevolgen kon hebben voor zijn of haar positie in het team.   
 
In deze fase leek het team wat moe van de voortdurende focus op het geven van feedback, een on-
derwerp dat niet alleen sinds de komst van DWC op de agenda stond, maar ook al in de jaren ervoor: 
het team had al vele feedback- en communicatietrainingen achter de rug. Omdat men weinig resul-
taten zag en het onderwerp een negatieve insteek heeft – elkaar aanspreken wanneer iemand iets 
niet goed doet – werkte de voortdurende aandacht voor het onderwerp demotiverend en besloot 
men, geïnspireerd door de gedragspiramide, om de komende tijd eens te focussen op de keerzijde: 
het geven van complimenten aan elkaar.  
 
De ambassadeurs organiseerden daarop een complimentenweek en net als team Zomerwei speelden 
zij het kwaliteitenspel met het team. Bij dit spel ging het om het geven van zowel positieve als nega-
tieve feedback geven aan elkaar, echter ze besloten om alleen het deel van het spel te gebruiken 
wat gaat over positieve feedback. Dit ging goed: de reacties waren positief. Zoco Hella deed hierdoor 
het idee op om ook het bijscholen van medewerkers over MIC meldingen15 ook in spelvorm te gie-

                                                           
15 MIC staat voor Melding Incident Cliënt. 
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ten, om het luchtig te houden. Uit de reactie van Janneke bleek echter hoe moeilijk sommigen het 
zelfs vonden om alleen complimenten aan elkaar te geven:  
 
Janneke: “Fijn dat je mensen niet hoeft aan te kijken als je niet wil. En je kunt even nadenken wat je 
tegen iemand gaat zeggen, en hoe je het gaat zeggen. En fijn dat het een kleine groep is, als je met 
30 man zit, zit je van: oh jee, nu moet ik wat zeggen.” 
 
Verder zorgden de ambassadeurs dat de ochtend- en middagevaluaties bij het team op de kaart 
kwamen en bleven. Ze ontwikkelden een formulier hiervoor, gebaseerd op de leerstof uit de trainin-
gen. Eén van de vragen luidde bijvoorbeeld: “Hoe was de sfeer: dimmen of dippen?” Hierbij staat 
“dimmen” voor “denken in mogelijkheden” en “dippen” voor “denken in problemen”. Aan de hand 
van deze en zeven andere vragen dienden hun collega’s o.a. te evalueren hoe de communicatie on-
derling was verlopen, of men feedback gegeven had, en of men met het OER (Ontwikkeling Eigen 
Regie) had gewerkt. Het ingevulde formulier ging vervolgens in een map met als bedoeling om op 
een later moment deze formulieren te bekijken en de rode draad eruit te pakken, en hier dan weer 
van te leren. In het begin besteedde men er serieus tijd aan en ging men 10 minuten bij elkaar zitten 
om te evalueren. Na een aantal weken leek het er echter op dat de aandacht voor de evaluaties wat 
verslapt was en men het eerder beschouwde als “iets dat ook even moet”.  
 
Zelfredzaamheid en eigen regie: “pilot OER” 
 
Met zelfredzaamheid en eigen regie hield het team zich al bezig voordat DWC kwam, omdat zij al 
een jaar daarvoor begonnen waren met werken volgens het OER (Ontwikkeling Eigen Regie) model. 
Door de komst van DWC was het onderwerp nog meer gaan leven en was men zich er meer mee 
bezig gaan houden tijdens het werk. Tot concrete verbeteringen was het, vond men, echter nog niet 
gekomen. Daarom bedachten de ambassadeurs een plan: ze wilden per cliënt in kaart brengen a) 
wat deze nog zelf kon en b) welke wensen deze had. Vervolgens wilde men bekijken wat er gedaan 
kon worden om de zelfredzaamheid en eigen regie van bewoners te vergroten. Dit noemde men de 
“pilot OER”. Dit idee ontstond in maart, maar in juni was het nog steeds niet gelukt. Ambassadeur 
Jeroen legde uit waarom: het onderwerp is zo groot dat men niet wist waar men moest beginnen. 
 
Jeroen: “Ons pilot-idee was eigenlijk om te kijken om de zelfredzaamheid en eigen regie hier te verg-
roten. Alleen aan deze kant [van de afdeling] om het wat kleiner te houden. Alleen, wat blijkt, het 
onderwerp is, ja, immens groot. Er zijn zoveel ideeën over en (…) je hebt met allemaal verschillende 
[bewoners] te maken, dus ieder heeft zijn eigen behoeften en ook zijn eigen regie. (…) Dus dat is ge-
woon heel lastig, (…) waar ga je mee beginnen?” 
 
Naast dat het onderwerp zo groot was, kwamen ze er tegelijkertijd achter dat ze concreet be-
schouwd al heel veel doen op dit gebied (bijvoorbeeld vragen wanneer bewoners uit bed willen). Dit 
kwam in de DWC sessies aan het licht, toen men voorbeelden met elkaar deelde. Bij ideeën om de 
regie verder te vergroten, liepen ze echter tegen obstakels aan vanuit het systeem (bijvoorbeeld dat 
er geen ruimte was binnen de ZZP om de wens van de bewoner te realiseren), gevallen waarbij eigen 
regie in strijd was met de gezondheid van de bewoner (bijvoorbeeld een bewoner die op dieet was 
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maar wenste te blijven eten), of met de criteria voor de “basiszorg” (bijvoorbeeld valgevaar en hygi-
ene). Wanneer ze dit aankaartten in de DWC sessies of bij hun teammanager, ervoeren zij dat er 
geen concrete handvatten werden geboden voor hoe hiermee om te gaan. Ook waren er regelmatig 
conflicten of meningsverschillen met bewoners en ook familie, die mede een gevolg leken te zijn van 
de nieuwe werkwijze. In één geval lopen de gemoederen zo hoog op dat de familie dreigde met een 
klacht. De medewerkers voelden zich niet gesteund door het management, dat volgens hen de kant 
van de familie koos. Tot slot aarzelden ze om concrete veranderingen in te voeren, omdat ze zich 
afvroegen of de organisatie misschien met organisatiebrede richtlijnen zou gaan komen. Door deze 
onduidelijkheden en gebrek aan handvatten strandde de pilot OER. 
 
Ook de gewenste familieparticipatie kwam niet op gang. De afdeling organiseerde in mei een fami-
lieavond om de familieleden te informeren over de nieuwe ontwikkelingen zoals de pilot OER en het 
nieuwe MDO om zo te vragen om hun betrokkenheid, maar de taken die van mantelzorgers werden 
gevraagd, werden niet besproken. De avond had dan ook het karakter van informeren van familiele-
den, in plaats van samen met hen op zoek te gaan naar mogelijkheden.  
 

4.4 Dialoogsessies 
 
De dialoogsessies vormden een vast onderdeel van het DWC programma, echter de precieze vorm 
ervan werd pas in de derde fase gecreëerd. Omdat op beide afdelingen die voor het onderzoek wer-
den gevolgd geen dialoogsessies werden gehouden, worden de ervaringen van medewerkers uit 
andere teams met deze sessies in deze paragraaf besproken.  
 
Het doel van de dialoogsessies was om “echt in gesprek te gaan” met cliënt en familie, namelijk door 
hun onderliggende wensen en behoeften te achterhalen middel van dóórvragen. “We stellen drie 
vragen: hoe gaat het ermee, wat vindt u ervan en wat verwacht u van ons”, legde een procesonder-
steuner uit. De procesondersteuner was naast de ambassadeur opnieuw een nieuwe rol die door 
het DWC projectteam in het leven was geroepen. Procesondersteuners waren medewerkers die 
naast hun normale functie de taak op zich hebben genomen om de dialoogsessies te begeleiden en 
advies te geven aan de zorgmedewerker die het gesprek met cliënt en familie voerde over hoe hij of 
zij dit kon verbeteren, of zoals procesondersteuner Daisy, praktijkopleider, dit noemde: hen te wij-
zen op hun “blinde vlek”, oftewel belemmerend gedrag dat zij van zichzelf niet zagen. Er werd voor 
gekozen om praktijkopleiders aan te stellen als procesondersteuners, omdat men vond dat dit paste 
bij hun rol als verantwoordelijke voor het opleiden van leerling-medewerkers, en ook werden 
teammanagers gevraagd twee tot drie medewerkers per team uit te kiezen die zij geschikt achtten 
voor deze rol. Procesondersteuners ontvingen aparte DWC trainingen.  
 
In juni vonden de eerste proefdialoogssessies plaats onder leiding van de kersvers opgeleide proces-
ondersteuners. Dit waren apart georganiseerde gesprekken van een zorgmedewerker met een cliënt 
en zijn familie, of reeds ingeplande zorgleefplanevaluatiegesprekken waar nu de procesondersteu-
ner bij aanschoof.  
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Reacties op de dialoogsessies 
 
De ervaringen van de zorgmedewerkers die de gesprekken voerden als van de procesondersteuners 
zelf waren voornamelijk positief, omdat er door uitgebreid te tijd nemen voor de bewoner vaak 
nieuwe informatie over bewoners naar boven kwam waar de zorgmedewerkers op konden inspelen 
om zo de kwaliteit van leven van bewoners te vergroten. 
 
Zorgmedewerker Froukje op de evaluatiebijeenkomst met procesondersteuners, zorgpersoneel en de 
DWC trainers: “De zoco [zorgcoördinator, SvdB] wilde volgens een lijstje [zorgleefplan, SvdB] het ge-
sprek aangaan. Dit is het zorgleefplan, ik wil deze punten bespreken. Ik had gelijk veel vragen: de 
cliënt was opgenomen omdat het thuis geëscaleerd was, ik zei waarom? Ja dat weet ik eigenlijk niet, 
zei ze. Daar gingen we het gesprek over gaan, en er kwam zoveel info naar boven die de zoco ook 
eigenlijk heel waardevol vond. Het raakte de zoco ook echt, was wel heel mooi.”  
 
In een gesprek met procesondersteuner Daisy: “Een voorbeeld van afdeling de Vlierbes [PG afdeling, 
SvdB] is dat [we erachter kwamen] dat een cliënt graag twee keer per jaar een lang stuk wil wande-
len. Daar waren we nooit achter gekomen als we niet met de cliënt in gesprek waren gegaan. Er ko-
men vaak verrassende dingen boven als je met PG bewoners in gesprek gaat!”  
 
Wel werden tijdens de evaluatiebijeenkomst een aantal obstakels duidelijk. Zorgmedewerkers von-
den het namelijk vaak moeilijk om “diepe doorvragen” te stellen, zegt Daisy. Ze merkte ook dat 
zorgmedewerkers vaak geen tijd namen voor een echt gesprek. “Het gesprek met de familie is er 
wel, zeggen [medewerkers], maar echt zo ingepland, drie kwartier de tijd nemen, die tijd nemen ze 
zelf vaak niet voor een gesprek.” Het was namelijk vaak lastig om deze tijd vrij te maken, zeker op 
een PG afdeling met een kleinschalig wonen model, waar een zorgmedewerker alleen in een huis-
kamer stond. Ook dachten sommige medewerkers in eerste instantie dat zij hen kwam controleren. 
Dit had volgens haar te maken met dat de dialoogsessies “van bovenaf” waren opgelegd. 
 
Helaas viel de verdere uitrol van de dialoogsessies buiten de periode waarin het onderzoek plaats-
vond. Het verloop van het vervolg van de dialoogsessies na deze proefperiode vormt dan ook geen 
onderdeel van dit rapport.  
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Bijlage: Gedragspiramide 
 
 

 

Piramide - model 
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