
 

 

 

Datum 

19 november 2019 

 

Organisatie 

Present 

 

Present: samen investeren 

De afgelopen jaren heeft Present roerige tijd achter de rug. Er was veel onrust in de organisatie, onder 

andere door een halfslachtige invoering van zelfsturing, als middel om de kosten te drukken. 

Medewerkers verloren vertrouwen in de organisatie, er was veel verloop en het ziekteverzuim liep op. 

De mensen op de werkvloer voelden zich niet gehoord, het ontbrak aan sturing en visie. Zaken als 

methodisch werken en werken aan kwaliteit waren onder druk komen te staan. 

Na een wisseling van bestuurder is hard gewerkt aan herstel. Dat werpt zijn vruchten af: er is weer 

rust en vertrouwen; er is een gedragen visie; er wordt systematisch gewerkt aan kwaliteit door de 

zorgteams; ondersteunende afdelingen werken met jaarplannen. 

De belangrijke opbrengst: rust en vertrouwen in de organisatie en een duidelijke koers voor de 

komende jaren. Daar heeft iedereen profijt van: bewoners, medewerkers, vrijwilligers en stakeholders! 

 

P 

Profiel 

Present is in 2010 ontstaan uit een fusie tussen Emma zorg & welzijn en Zorggroep Alblasserwaard. 

Sindsdien bestaat Present uit de locaties Emma en Meesplein in Leerdam, Open Vensters in Ameide, 

Hof van Ammers in Groot-Ammers en Graafzicht in Bleskensgraaf. In al deze locaties biedt zij 

verzorging en verpleging. Daarnaast levert zij een uitgebreid pakket aan welzijns- en 

thuiszorgdiensten. Present heeft een capaciteit van 298 intramurale zorgplaatsen waarvan gemiddeld 

37 plaatsen worden verhuurd. Er is geen of nauwelijks leegstand. Daarnaast levert Present 

extramurale zorg aan ongeveer 200 cliënten. Bij de organisatie en levering van de zorg en de overige 

dienstverlening zijn ruim 500 medewerkers en circa 600 vrijwilligers betrokken. 

 

Doelstellingen 

Present heeft in het voorjaar van 2017 een aanvraag gedaan voor de ‘100 miljoen’ extra gelden voor 

verpleeghuizen. Onderdeel van deze aanvraag was een scan vanuit Waardigheid en trots. De scan 

leverde een positief advies op voor de subsidieaanvraag, maar vooral ook het advies voor extra 

ondersteuning. De kwaliteit van zorg stond onder druk, met name op drie van de vijf locaties.  

  

Een aantal van de grootste knelpunten uit de 100-miljoen scan:  

1. Afspraken in het zorgplan worden vaak niet vastgelegd. Cliënten ontvangen niet de 

afgesproken zorg.   

2. De medewerkers houden vast aan oude patronen en zijn maar beperkt veranderingsbereid. Er 

wordt niet gewerkt vanuit de PDCA-cyclus en er ontstaan regelmatig onveilige situaties voor 

de cliënt die een relatie hebben met methodisch werken, (on)voldoende bevoegd en bekwame 

medewerkers op de werkvloer, inzetten van uitzendkrachten.  



 

 

3. Veilige omgeving: op twee locaties is er te weinig inzet van verpleegkundig niveau 4, werken 

te veel uitzendkrachten en is er te weinig directe sturing op de werkvloer. Taken en 

bevoegdheden zijn niet helder, door invoering van zelforganisatie is te snel, te veel 

verantwoordelijkheid bij de teams komen te liggen. Er is daardoor een onveilige omgeving 

ontstaan waardoor elkaar aanspreken, het melden van (bijna) incidenten (MIC) maar beperkt 

wordt gedaan. Op deze twee locaties is een hoog verzuim. 

4. Onvoldoende participatie van familie. Van maart 2017 tot mei 2018 was er een interim-

bestuurder die fors geïnvesteerd heeft in structuur en duidelijkheid. De organisatie is dan al op 

de goede weg, maar de organisatie verlangt een stevige externe impuls op kwaliteit op de drie 

betreffende locaties Graafzicht, Emma en Meesplein en de ondersteuning. Ook het MT is als 

beginnend team zoekend naar de samenwerking en vertrouwen 

 

Doelstelling van het Waardigheid en trots-traject is deze knelpunten aan te pakken en te komen tot 

een duurzame aanpak. 

  

 

Resultaten 

Er is weer rust en vertrouwen in de organisatie. 

Na een roerige tijd heeft de nieuwe bestuurder, ondersteund door de activiteiten vanuit Waardigheid en 

trots, rust in de organisatie weten te brengen. Medewerkers voelen zich (weer) gehoord en gezien, 

zaken worden aangekaart en opgepakt. Ook wordt er hard gewerkt aan het functiehuis en 

functieomschrijvingen. 

 

Er is duidelijkheid, samenhang en vooral gezamenlijkheid over missie, visie en ambitie.  

In 2018 heeft het MT veel aandacht besteed aan de missie, visie en strategie voor 2019 - 2021. Dit heeft 

geresulteerd in een gezamenlijk beeld van de toekomst. Dit maakt het voor medewerkers duidelijker 

welke richting de organisatie op gaat en welke interne en externe ontwikkelingen daaraan ten grondslag 

liggen. Het MT spreekt met één mond en werkt structureel aan teamontwikkeling. 

 

Zorgteams zijn gericht bezig met kwaliteitsverbetering met behulp van teamjaarplannen en vanaf 

januari met de KwaliteitsVerbeterCyclus.   

De afgelopen maanden is er veel tijd en energie gestoken in een verbetercultuur bij zorgteams. Door 

middel van coaching en teamjaarplannen gingen teams aan de slag met zelfgekozen onderwerpen. 

Vanaf januari 2019 is Samen Leren (KVC) van start gegaan. Er wordt nu structureel kort-cyclisch 

geleerd. Dit is en blijft topprioriteit in de organisatie. 

 

Er zijn jaarplannen voor ondersteunende afdelingen.  

Ondersteunende afdelingen zijn veel kennis, mankracht en kunde kwijtgeraakt afgelopen jaren. Dit heeft 

ertoe geleid dat er zeer taakgericht gewerkt wordt. Afgelopen periode is hier door middel van coaching 

en het oppakken van de beschrijving en optimalisatie van processen aandacht voor geweest.  Elke 

ondersteunende afdeling heeft in januari 2019 een eigen jaarplan met daarin de volgende onderwerpen:  

1. Wat draag ik met mijn afdeling bij aan de strategie van de organisatie?  

2. Welke teamontwikkeling zouden wij moeten doormaken richting een goed functionerend zelfstandig 

team? 



 

 

3. Welke processen zijn wij verantwoordelijk voor, hoe zijn deze beschreven en zijn ze afgestemd op 

wat de klant wil? 

 

Beleving van bewoners en medewerkers 

De basiszorg is ook in de moeilijke tijd op orde geweest. De grootste verandering is de sfeer die in de 

organisatie hangt. Er is meer werkplezier bij de medewerkers en meer tijd en aandacht voor 

bewoners, meer vaste gezichten op de groep. Door de lokale verbondenheid van de organisatie met 

dorpen waar zij actief is, is er altijd zorg met warmte geweest, omdat de mensen elkaar bijna allemaal 

kennen. 

 

Werkende principes en succesvolle interventies 

• Een gedragen en gedeelde visie. 

• Rust in de organisatie. 

• Medewerkers die zich gezien en gehoord voelen. 

• Investeren in de ontwikkeling van mensen en teams. 

• Blijvende aandacht voor methodisch werken. 

• Kort-cyclisch leren en verbeteren 
 

 

Veranderaanpak  

Er zijn in dit traject twee coaches actief geweest. De ene coach heeft het MT ondersteund en 

gestimuleerd in de strategische ontwikkeling, zoals het komen tot een gedragen visie. Daarnaast is hij 

actief aan de slag gegaan met de rol en positie van de ondersteunende diensten. 

De andere coach is op de kritische locaties aan de slag gegaan met de ontwikkeling van de teams, 

vanuit een praktische insteek. Door op beide terreinen te investeren is een meervoudige ontwikkeling 

op gang gekomen, die elkaar onderling versterkt heeft.  

 

Voor de sector 

www.presentvooru.nl 

 

Contactpersoon: Pien Migchelsen, Bestuurssecretaris, pien.migchelsen@presentvooru.nl 

 

 


