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Publicatie
Sturen op ruimte voor dialoog

‘Terug naar een natuurlijke manier van werken’. Dat was het streven
van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen twee jaar samen met ons
een traject hebben uitgevoerd. Wij hebben zorgverleners en managers
begeleid bij het verstevigen van de dialoog als basishouding. Wat begon
als het project Het Goede Gesprek is uitgemond in een zoektocht naar
de managementopgave: hoe kunnen managers en bestuurders ruimte
creëren voor dialoog?
De verschuiving van ‘een goed gesprek’ naar de opgave ‘ruimte bieden
voor dialoog’ is het resultaat van een ontwikkelingsproces. Een proces
dat we samen met deelnemende zorgaanbieders hebben doorlopen.
Een beschrijving van het nieuwe traject Ruimte voor dialoog vindt
u achterin deze publicatie. Dit programma omvat een verzameling
diensten die we aanbieden om zorgorganisaties te ondersteunen bij het
analyseren van de organisatie. En om hen te helpen bij het betrekken
van het personeel, om samen gericht te werken aan meer ruimte voor
dialoog.
De kern van deze uitgave vormen de inspirerende interviews met
mensen die professionaliteit de ruimte geven in tijden van schaarste.
De verhalen gaan over keuzes van alledag en de moeite waarmee het
maken van die keuzes gepaard gaat. We hebben te lang gedaan alsof
kwaliteit en doelmatigheid twee van elkaar gescheiden werelden zijn:
het gaat juist om de balans en dialoog is daarbij het hulpmiddel. Hoopgevend is dat als de manager uit de modus van – alleen maar - beheersen stapt, de keuze voor kwaliteit verandert. Kwaliteit is dan niet meer
automatisch alles naar het laagste opleidingsniveau verleggen, om maar
uit de kosten te komen.

		

Manager Hendrik Hemminga spreekt bijvoorbeeld over ‘sturen op
ruimte als nieuw managementbegrip’. Zijn visie geeft goed weer dat het
gevecht om ruimte voor professionaliteit van alle tijden is. Maar met
de komst van de zorgzwaartepakketten is de kwaliteit van het gesprek
met bewoner en familie expliciet onderdeel geworden van doelmatig
werken. Zie ook het voorbeeld van bestuurder Lia de Jongh, die ervoor
heeft gekozen om het inrichten van de zorg in het zorgleefplan met
niveau 5 deskundigheid in te vullen. Of het gesprek met Rob van Dam
die de keuze maakt voor een mix van kwaliteitsniveaus op de werkvloer.
De kern van het verhaal is dat verzorgenden meer eigenaarschap –
kunnen – nemen om hun vak uit te oefenen. Drukte is er altijd, maar
bij heldere kaders blijkt tijd rekbaar en krijgt professionaliteit meer kans.
Geen van de geïnterviewden gaat om de doelmatigheidsvraag heen.
Ze gaan deze juist aan. Niet van een afstand, maar door als bestuurder
of manager voorop te gaan in het gesprek met medewerkers en cliënt.
Zo’n communicatieve houding lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het
zeker nog niet in de praktijk van de langdurende zorg.
De verhalen in deze publicatie bieden niet een ‘in staal’ gegoten format, wel inspiratie en perspectief. Zie het als een persoonlijke uitnodiging om uw organisatie een stap verder te brengen. Met meer dialoog
op weg naar een beter draaiende organisatie en meer werkplezier.

Jeroen Schumacher & Henry Mostert
Vilans
November 2011
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Ruimte voor dialoog in de zorg

Vilans heeft van 2008 tot 2011 het project Het Goede Gesprek uitgevoerd: een programma
aspecten van dialoog
om de professionaliteit van zorgverleners te versterken door te investeren in de menselijke
maat in de zorg. Als organisaties hun medewerkers beter in staat stellen om in gesprek te
gaan met de cliënt, elkaar en het management over de manier waarop zij de zorg invullen,

• L uisteren – de bereidheid naar elkaar te
luisteren, elke dag opnieuw, niet alleen
naar wat de ander zegt, maar ook naar
wat hij/zij bedoelt.

krijgen zij meer tevreden cliënten én werknemers.

Achterin deze publicatie leest u wat het nieuwe traject Ruimte voor dialoog van Vilans
inhoudt en wat het voor u kan betekenen. De kern van deze publicatie vormen de leerzame
voorbeelden van mensen die een visie hebben op het thema ‘ruimte geven voor dialoog’.

• V
 ragen – er een gewoonte van maken
een ander eerst te vragen wat hij/zij 		
belangrijk vindt of wil, en dan met elkaar
te overleggen wat mogelijk is.
• Inleven – het besef dat niet iedereen
vooraf precies kan aangeven wat hij/zij
wil, maar toch rekening houden met wat
voor hem/haar belangrijk is.

Aan het woord zijn acht managers/bestuurders van zorgaanbieders, twee vertegenwoordigers van cliëntenraden en een filosoof. Zij vertellen over de manier waarop je ruimte kunt
creëren voor cliënten, medewerkers en leidinggevenden om het juiste gesprek te kunnen
voeren.
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• Samenwerken – het besef dat zorg	verlening een zaak van samenwerken
is. En dat luisteren, vragen en inleven
dus niet alleen geldt in het werken met
cliënten, maar ook in het samenwerken
met collega’s, leidinggevenden en medewerkers. Naar elkaar luisteren, elkaar
bevragen en inleven in elkaar maakt het
samenwerken een stuk plezieriger.
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•••	Respect

toon je vooral als je niet per definitie 		
zaken van bewoners overneemt

Na haar ervaringen in de psychiatrie en de gehandicaptensector schrok bestuurder Lia de Jongh twaalf
jaar geleden van de situatie in de ouderenzorg. “Van eigen inbreng was geen sprake”. Daarom heeft ze
bij De Pieter Raat Stichting ‘het met elkaar in gesprek gaan’ als basishouding geïntroduceerd.

Naam

Lia de Jongh

Organisatie	De Pieter Raat Stichting,

thermische melders en het aanschaffen van
een zogenoemd rookschort. Hij wóónt daar,
dus hij moet kunnen roken als hij dat wil!”

eigen levensritme. Wij moeten zorgen dat we
zijn of haar wensen kennen zodat we daar
rekening mee kunnen houden.”

Zorg in twee delen
“Onze zorg bestaat in feite uit twee delen:
de facilitaire ondersteuning, zoals de
kamers van bewoners waar alles gewoon
goed moet werken, en de zorg waarmee we
onze bewoners ondersteunen. Als facilitair
alles op orde is, kun je gaan bouwen aan
excellente zorg. In dit zorgproces draagt
iedereen zijn steentje bij. Iedereen die hier
werkt is gelijk, maar het huis is van de
bewoners. Zij bepalen wat er gebeurt. Wij
gaan na ons werk naar huis, maar zij wonen
er.” Vooral scholing is een middel om een
basis voor goede zorg te leggen en vast
te houden vindt De Jongh. “In de cursus
belevingsgerichte zorg leren de medewerkers van de stichting wat echt zorg verlenen
betekent. De bewoner bepaalt zijn of haar

Cliëntcoördinatoren als casemanagers
Bij De Pieter Raat Stichting is de zorg daadwerkelijk anders georganiseerd, vertelt De
Jongh. “Wij werken niet met eerstverantwoordelijk verzorgenden, maar met cliëntcoördinatoren die als een casemanager de bewoner
begeleiden. De verantwoordelijkheid ligt bij
de bewoner zelf. Het werk binnen de teams
wordt op deskundigheidsniveau ingedeeld
waardoor bepaalde taken niet door dure
krachten gedaan hoeven te worden. Daarbij
bewaken de teamleiders de sfeer en hebben de
rol van coach.”

Heerhugowaard
Functie	

Raad van Bestuur

Ideaal	Belevingsgerichte zorg, wat
wil zeggen: respect
	van beide kanten in een
open zorgrelatie

De dialoog als basishouding is gaandeweg ingevoerd in de zorg voor bewoners bij De Pieter
Raat Stichting. “Er is maar één reden voor ons
bestaan als organisatie en dat is dat we goede
zorg moeten leveren. Natuurlijk is daarbij de
klant het uitgangspunt en weet je als medewerker met wie je werkt en wat haar levensgeschiedenis is.” De Jongh heeft heel helder voor
ogen wat zorgen betekent. “Belevingsgerichte
zorg vormt hierin onze leidraad en staat in
mijn beleving voor respect van beide kanten in
een open zorgrelatie. Dat draag ik ook uit.”

Voorbeeldfunctie
Duidelijkheid is een van de sterke punten van
De Jongh, die als enige bestuurder de Raad
van Bestuur vormt. Ze is zich bewust van haar
voorbeeldfunctie en staat open voor collega’s
die even komen buurten om iets te bespreken.
De deur van haar kantoor staat letterlijk open.
Regelmatig denkt ze mee over oplossingen
als cliënten specifieke wensen hebben. “Een
terminale bewoner wilde graag roken op zijn
eigen kamer. In eerste instantie wilde men
hem dat verbieden. Uiteindelijk werd het wel
mogelijk door het plaatsen van extra gevoelige
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Een centraal cliëntservicebureau
Het invullen en bijwerken van de zorgleefplannen gebeurt niet op de afdeling, maar
is de verantwoordelijkheid van een centraal

Cursus Ieder
Binnen De Pieter Raat Stichting krijgt iedere
medewerker een introductiecursus waarbij de
volgende basisprincipes en kernwaarden aan
de orde komen:
Integer
– eerlijk en oprecht
– zeg wat je doet en doe wat je zegt
– open agenda
Energiek (intern)
– lachen, ja-houding
– maak contact
– wij nemen initiatief
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Energiek (extern)
– innoveren en samenwerken
Duidelijk
– wees helder
– vraag feedback, geef feedback
Eén geheel
– eenheid in verscheidenheid
– ieder hoort erbij
Resultaatgericht
– concrete doelen en daarop sturen
–	eigenaarschap/verantwoordelijkheid
willen nemen

... Wij hebben een
leeftijdsfasebewust
personeelsbeleid:
seniorendagen worden
echt gebruikt als
hersteltijd.

personeel. Als mensen ziek zijn moeten ze zich
digitaal aanmelden en ‘loondoorbetaling bij
ziekte’ aanvragen bij hun direct leidinggevende. Daarbij moeten ze onder andere aangeven
wanneer ze denken weer hersteld te zijn en of
ze bij een arts zijn geweest. De Jongh vertelt
over het achterliggende principe: “Mensen
die vaak ziek zijn, liggen vaak niet goed in de
teams. Ook beïnvloedt het de werksfeer omdat
het de werkdruk vergroot. We geven ons
personeel daarom de eigen verantwoordelijk-

cliëntservicebureau. “Hiervoor hebben we
verpleegkundigen op hbo-niveau aangenomen die het zorgleefplan invullen samen met
nieuwe bewoners. Als een soort poortwachters
zorgen ze ervoor dat de zorg passend is bij de
leefstijl van de bewoner, binnen de bandbreedte van de zorgzwaarte.” Een efficiënte
manier van werken die ervoor zorgt dat de
afdeling zich volledig kan richten op de bewoners en het zorgproces.

worden voor bepaalde zorgwensen.” Ontzorgen is daarbij niet het doel. “Respect toon
je vooral als je niet per definitie dingen van
bewoners overneemt. Je moet juist kijken naar
wat bewoners zelf nog kunnen en willen. Daar
moet je de zorg op inrichten.” Het uniform
is afgeschaft, vertelt De Jongh: “Het gaat
om huiselijkheid en wonen en daar past een
uniform niet bij. Herkenbaarheid zit vooral in
attitude.”

Van beleid naar praktijk
Bij de invoering van de zorgzwaartepakketten zijn het bestuur en management niet op
afstand blijven staan. Zij hebben alle teams
geraadpleegd over de manier waarop ze

‘Excellent’ personeelsbeleid
Een belangrijk punt waarop De Jongh de
doelmatigheid van de organisatie aanzienlijk
heeft vergroot, is met een onderscheidend personeelsbeleid. Met een ziekteverzuim van 3,58
procent is dat een succes te noemen: “Wij
hebben een leeftijdsfasebewust personeelsbeleid waarbij seniorendagen echt worden
gebruikt als hersteltijd. Het personeel kan deze
dagen niet sparen als extra vakantie maar
moet ze per week opnemen.” Dit voorkomt
onnodig verzuim. Nieuw personeel krijgt een
verplichte introductiecursus en er wordt veel
geïnvesteerd in scholing.

... Bij de invoering van de
zorgzwaartepakketten bleven we
niet op afstand staan.
met de hoeveelheid beschikbare tijd de zorg
zouden kunnen leveren. “Daarbij hebben we
in kaart gebracht hoe lang elke handeling
duurt en hebben we een lijst met normtijden
opgesteld. Hierdoor werd bij het invullen
van het zorgleefplan precies duidelijk welke
zorg mogelijk was en of bewoners moeten
bijbetalen of dat er familie ingeschakeld moet

		

Een laag ziekteverzuim
Bij het terugdringen van het ziekteverzuim
is bewust de nadruk gelegd op het zakelijke contract dat de stichting heeft met het

... We geven ons personeel de
eigen verantwoordelijkheid over
hun ziekteverzuim.
heid terug. Daarbij kijken we ook, als iemand
met een blessure is uitgevallen, of andere
taken misschien wel mogelijk zijn. Zo heeft
de kok die uitviel na een operatie een tijd de
telefoon aangenomen. Dit zorgt voor een heel
plezierige manier van werken waarbij iedereen
zich verantwoordelijk voelt.”

Kostenbewust sturen
“Net als thuis moet het binnen een zorgorganisatie gedaan worden met het geld
dat er is. Een procent minder ziekteverzuim
en inzet van een eigen arbo-arts bespaart
50.000 euro.” Geld dat hard nodig is voor de
financiering van onder andere de aanstaande
nieuwbouw van een van de locaties van de
stichting, legt De Jongh uit. “Daarnaast maken we gebruik van het Gouden Dagen Fonds
om extra sponsoring voor activiteiten die we
niet kunnen betalen uit de reguliere gelden.
Natuurlijk wordt daarbij rekening gehouden
met de basisprincipes voor goede zorg die
De Pieter Raat Stichting voorstaat. Zoals De
Jongh het kort samenvat: “Natuurlijk moet er
een wasmachine en fornuis staan in de kamer
van bewoners. Als je zelf niet de mogelijkheid
hebt om te wassen en koken, maakt de zorg
je invalide.”
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••• Wil

je je moeder hier huisvesten?
Zo niet, doe er dan wat aan!

Op papier zag het er mooi uit: ‘handvatten’ voor medewerkers om belevingsgericht te werken. Maar hoe vertaalt zich
dat op de werkvloer? Niet zomaar, volgens Peter Vlietman.
Daarom werkt hij aan een uitwerking van de visie naar de
praktijk. “De aandacht moet gaan naar het welzijn van de
cliënten.”

“Natuurlijk moet je als verzorgende cliënten
op een deskundige manier wassen en is het
belangrijk dat je decubitus volgens de afgesproken werkwijze behandelt. In een psychogeriatrische omgeving zijn de zorgtaken echter
wat mij betreft niet dominant, maar ligt de
nadruk veel meer op je houding en de manier
waarop je met mensen omgaat. Dementerende
ouderen kunnen zich soms machteloos voelen
en dat kan zich uiten in moeilijk te duiden
gedrag. Medewerkers begrijpen soms het gedrag en de aanleiding niet. Als ze meer weten
over het ‘vroegere’ leven van de cliënt, gaan
ze de cliënt meer als een uniek persoon zien,
die zich kwetsbaar en eenzaam kan voelen.
Als je ‘de mens in de cliënt’ leert kennen en
er begrip voor toont, krijg je een heel ander
contact.”

Team meekrijgen
“Een veranderingsproces zoals we dat hier nu
doormaken, begint met een heldere visie. Je
moet als manager weten wat je wilt, anders
lukt het nooit. De basis van alles wat ik doe,
ligt in mijn overtuiging dat een PG-verpleeghuis geen medische instelling is. Het is geen
ziekenhuis, maar een woon- en leefgemeenschap. Voordat ik hier kwam, waren er grote
afdelingen. Ik miste de dynamiek en het
gevoel van samen wonen en leven. Ik wilde
toe naar kleinschaligheid en belevingsgericht
werken. Maar om deze visie uit te kunnen
dragen was het belangrijk dat de organisatie
en het team om me heen er ook in geloofde
en enthousiast was. En alle andere discipli-
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... Ik hoop dat
medewerkers door anders
kijken een beter contact
met cliënten krijgen.

nes, zoals facilitair, financiën, noem maar op,
moeten meedoen. Daarom zijn de bewonersgroepen ook minder kleinschalig geworden
dan ik in eerste instantie wilde: een plan moet
ook financieel haalbaar en daarmee toekomstbestendig zijn.”

Zelf ervaren
“Daarna hebben we de visie over belevingsgericht wonen en werken vertaald in handvatten
op papier. Hierin staan verschillende dagelijkse
situaties en het wenselijke gedrag in die situatie. Het zag er goed uit, maar in de praktijk
bleek dat niet voldoende te zijn voor de
medewerkers. Cruciaal voor het slagen van een
cultuurverandering is namelijk het draagvlak
bij je medewerkers. Het bleek moeilijker dan
gedacht om dat te bereiken. Veel van onze
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Voorbeelden uit het handvat
‘belevingsgericht werken’ van Vivium
‘Benader de bewoners altijd in het gezichtsveld,
maak oogcontact en probeer op gelijke hoogte
te zijn.’
‘Straal rust uit, wees niet gejaagd en praat niet
als de bewoner bezig is.’
‘Vul niet te snel in, denk niet te snel dat je al
weet wat de bewoner wil, maar laat je verrassen.’
‘Als een bewoner gewend is om te bidden voor
het eten, vraag je of hij/zij voor de maaltijd wil
bidden.’
‘De bewoner krijgt de kans om rustig wakker te
worden en te bepalen of hij er uit wil. De bewoner kan bijvoorbeeld eerst ontbijten en daarna
aankleden.’

Naam	

Peter Vlietman

Organisatie	

Vivium Zorggroep

Functie	manager zorg en
behandeling van
enkele woonzorg- en
verpleeghuislocaties
Ideaal	Wanneer alle

je dat je verschil maakt en voel je je echt gewaardeerd. Dat is een geweldige ervaring die
de motivatie ten goede komt.”

medewerkers dezelfde
visie hebben en deze ook
uitdragen door kritisch
naar zichzelf en anderen
te kijken

medewerkers konden zich geen beeld vormen
van wat wij voor ogen hadden: ze moesten
het zien of zelf ervaren. Bovendien zijn veel
van onze medewerkers 18 of 19 jaar. Hoe
weten zij hoe het is om oud te zijn? Daarnaast
zijn ze vaak laag opgeleid én zijn ze ‘gekleurd’
door hun opleiding, waarin de nadruk veelal
op zorg ligt, in plaats van wonen en welzijn.
Kortom, we gingen te snel, liepen voorop met
denken en moesten een stap terug doen.”

Meer plezier
“Om draagvlak te creëren bij de medewerkers
hebben we van alles georganiseerd, waaronder
deelname aan Het Goede Gesprek. Ook krijgen
medewerkers een leertraject aangeboden.
Daarin leren ze bijvoorbeeld hoe ze dementerende ouderen het beste kunnen benaderen
en wat ze daarmee bereiken. Tijdens het leertraject zorgen de trainers ervoor dat zij de taal
spreken van de deelnemers: woorden als feedback en dialoog zegt veel van hen niets. Naast
het leertraject hebben we allerlei activiteiten
in gang gezet om te proberen het belevingsgericht werken in de praktijk te brengen. We
gebruiken de handvatten in de teamoverleggen: medewerkers bespreken dan hoe ze met
behulp van de handvatten een praktijksituatie
op een meer belevingsgerichte manier kunnen
aanpakken. Ook hebben we bijvoorbeeld een
theatervoorstelling georganiseerd, ‘Als een Fish
in de zorg’.”
“Wat ik hoop te bereiken? Dat medewerkers
door anders te kijken en het gedrag beter te
begrijpen, een beter contact kunnen krijgen
met de bewoner. Als je als medewerker ziet
dat de bewoner het prettig vindt om op een
bepaalde manier benaderd te worden, voel

		

Rol van de manager
“Ik probeer het middenmanagement meer
verantwoordelijkheid te geven door zelf een
stap terug te doen. Doordat ik maar drie
dagen op de locatie ben, kunnen ze die ruimte
nemen. Ik geef de teamleiders en behandelaars
daarmee de regie in eigen hand. We geven
ook bewust ruimte aan de werkvloer om
verbeteringen in gang te zetten en stimuleren medewerkers om met eigen initiatieven
te komen. ‘Top down’ wordt ‘bottom up’.
Daarbij moet je het vertrouwen hebben dat
zij die ruimte goed benutten. En functioneren
medewerkers niet naar behoren ondanks de
kansen die ze krijgen? Dan passen ze niet in
onze organisatie en adviseren wij hen om een
andere baan te zoeken. Je moet je wel prettig
voelen bij deze manier van werken. Wat dat
betreft ben ik daar heel duidelijk in.”
“Onze doelmatigheid is verbeterd sinds ik hier
zit. Ik zet in op meer handen aan het bed,
in plaats van managers, en dat scheelt aan
overheadkosten. Maar belangrijker is: omdat
medewerkers meer ruimte krijgen voor contact
met de cliënten, willen ze hier graag werken
en hebben we bijna geen uitzendkrachten
meer nodig. Mensen horen dat wij investeren
in onze medewerkers en blijkbaar trekt ook

onze manier van werken met leefgroepen aan.
Medewerkers brengen ook andere mensen in.
Dat bespaart wervingskosten die we weer kunnen inzetten voor medewerkers en cliënten.”

... We moeten de taal van de
verzorgenden spreken: woorden
als feedback en dialoog
zegt hen vaak niets.
Moeder huisvesten
“Ik zie het als een uitdaging om een cultuurverandering teweeg te brengen. Hiervoor heb
ik mezelf vijf jaar gegeven waarvan er nu drie
opzitten. Daarna ben ik hier niet meer nodig.
Het schip moet op eigen koers gaan varen.
Deze cultuurverandering is nooit klaar, maar
voor mij is die geslaagd wanneer alle medewerkers dezelfde visie hebben en deze ook
uitdragen door kritisch naar zichzelf te kijken
en anderen durven en kunnen aanspreken op
gedrag. Als ik hier wegga, moet ik mijn moeder hier willen huisvesten. Drie jaar geleden
had ik dat niet gedaan, maar inmiddels zie ik
dat best zitten. Dat houd ik mijn medewerkers
ook altijd voor: ‘Stel dat je moeder hier zou
zitten, vind je dat goed of niet?’ Zo niet? Doe
er dan wat aan!”

Ruimte voor dialoog volgens Peter Vlietman
–	De leefgroepen hebben we bewust kleiner gemaakt, zodat cliënten en personeel elkaar
	allemaal kennen. Dat vinden ze niet alleen prettiger, maar het maakt het voor medewerkers
ook makkelijker om elkaar aan te spreken.
–	Wij organiseren koffiepraatjes, zowel voor personeel als voor cliënten/familie, waarin
aandacht wordt gegeven aan ieders vragen en wensen.
–	Wij geven onze medewerkers meer bagage om cliënten ook op welzijnsniveau bij te staan,
via het leertraject maar soms ook met een extra opleiding.
–	Wij zetten tijdens de piekmomenten gastvrouwen op de leefgroepen, die aandacht besteden
aan de cliënten als de verzorgenden daar even geen tijd voor hebben. De verzorgenden zien
hoe de cliënten dat waarderen en leren van de gastvrouwen om meer aandacht te hebben
voor welzijnsaspecten.

VILANS Sturen op ruimte voor dialoog
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••• Alleen

het woord vraagsturing roepen
is niet genoeg

De doelgroep wordt mondiger en komt beter voor zichzelf op. Dat was voor Ilse
de Jong de aanleiding tot verandering. “Dat vraagt nu eenmaal om een andere
manier van werken. We hadden ideeën genoeg, maar wisten niet hoe we die op
een goede manier konden uitvoeren.”

“Het is onze taak verzorgenden te stimuleren
tot nadenken. Om hen zelf een mening te laten vormen over hoe we de zorg beter kunnen
laten aansluiten op de vraag van cliënten.”
De uitdaging voor de organisatie was om dit
handen en voeten te geven. De Jong is zich
terdege bewust van de taak van het management om het personeel te motiveren tot het
veranderen van wat beter kan. “Als we niet
met elkaar in gesprek gaan, is alles wat we
doen heel loos.”

Vier stappen tot verandering
Zelf heeft de Jong met ondersteuning van Het
Goede Gesprek heel helder voor ogen hoe je
als leidinggevende stimulans tot eigen initiatief kunt geven:
1 Verbinden
“In de eerste plaats moet je mensen in alle
lagen van de organisatie met elkaar verbinden.
Dat kun je doen door ruimte te bieden om
onderling uit te wisselen wat iedereen doet,
denkt en vindt.”
2 Volgen
“Daarna is het zaak in alle openheid te volgen
wat er gebeurt. Kanttekening die ik daarbij
maak is dat je strategische keuzes niet moet
overlaten aan de werkvloer. Maar je moet wel
inzicht geven in het proces van besluitvorming.”
3 Vragen stellen
Het leren stellen van vragen is een van de
belangrijkste dingen die De Jong zelf geleerd
heeft. “Ik had de neiging om voor elk probleem een oplossing te bedenken en moest
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heel bewust een stap terugnemen. Het stellen
van vragen is dé manier om anderen ruimte te
geven voor eigen oplossingen.”
4 Vertrouwen
Ook een gevolg van de begeleiding van
Vilans is dat Ilse geleerd heeft haar personeel
vertrouwen te geven. “Hiervoor moest ik echt
afkicken van mijn eigen drive om me te focussen op de dagelijkse details van de bedrijfsvoering, financiën en wetgeving. Dit soort
zaken doen een permanent beroep op je. En
daardoor sta je voortdurend in de modus van
beheersen en het houden van controle. Het
geven van vertrouwen geeft medewerkers meer
ruimte voor eigen initiatief, zelfstandigheid en
het zelf zoeken naar oplossingen.”

... Vertrouwen geeft
medewerkers meer ruimte om
zelf naar de beste oplossing
te zoeken.

Maak de ruimte duidelijk
De ontwikkeling van zowel De Jong als haar
medewerkers heeft ervoor gezorgd dat de
kaders nu duidelijk zijn: “Het vertrouwen is
er omdat de ruimte duidelijk is. Daarbij moet
natuurlijk helder zijn waar de bevoegdheden
liggen en wie er knopen doorhakt. Beslissingen blijf ik zelf nemen maar ik krijg nu wel
een afgewogen advies. En als je op een punt
komt dat het anders gaat dan je goed acht,
kun je dat opnieuw bespreekbaar maken. Dat
moet ook helder zijn.”

VILANS Sturen op ruimte voor dialoog

Vertrouwen in gezamenlijke
besluitvorming
Dat nieuwe loslaten en geven van vertrouwen illustreert De Jong met een voorbeeld
van hoe het anders kan. Voorheen werd
het nemen van beslissingen nogal eens via
haar gespeeld. Nu wilde ze dat de groep
zelf met een afgewogen advies kwam. “Er
moesten beslissingen worden genomen
over het vormgeven van de zorg rond
de laatste levensfase. Met een team van
tien managers die hiervoor uiteenlopende
voorstellen hadden gedaan.” De Jong nam
dit keer bewust niet de rol van beslisser op
zich maar richtte zich puur op het stellen
van vragen om de groep uit te dagen met
elkaar in gesprek te gaan. Om samen tot
een beslissing te komen. Tevreden vertelt
De Jong dat het goed werkte: “Uiteindelijk
rolde er, na veel plussen en minnen, een
gezamenlijk advies uit.”

... Ik moest stoppen
met focussen op
de details van
bedrijfsvoering, financiën
en wetgeving.

Naam	

Ilse de Jong

Organisatie	Stichting Attent, wonen, welzijn, zorg, Rheden en omgeving
Functie	regiodirecteur
Ideaal	Het gaat om het ‘zijn’ en niet over het ‘doen’. Precies dat moet op een
gegeven moment onderdeel worden van onze organisatiecultuur

Gezamenlijk jaarplan
De nieuwe grondhouding in de manier van
werken heeft De Jong ook ervaren bij het
maken van het jaarplan. Voorheen lag dat
echt alleen bij haar. “Nu is het maken van het
plan gekanteld naar een leerproces om samen
een gemeenschappelijk plan te maken.” Trots
is ze op de manier waarop ze gekomen zijn
tot een gemeenschappelijk resultaat: “We
hebben ons daarbij gericht op het stellen van
duidelijke doelen. Iedereen heeft die voor z’n
eigen afdeling beschreven en samen hebben
we daar nu een gemeenschappelijk doel voor
de hele organisatie aan gekoppeld.” Haar
begeleidende rol bestond vooral uit het maken
van een duidelijk onderscheid tussen doelen
en middelen en het stellen van zoveel mogelijk
open vragen. “Dit zorgde ervoor dat de inhoud
veel concreter werd besproken.”
Doelmatiger werken met minder ruis
“Het ruimte maken voor dialoog heeft de
onderlinge communicatie direct verbeterd”,

		

legt De Jong uit. “Iedereen trekt zelf meer
aan de touwtjes en weet elkaar veel beter
te vinden. Hierdoor ontstaat er minder ruis
en het zorgt ervoor dat we ons doel gemakkelijker bereiken.” Heel duidelijk staat het De
Jong voor ogen dat het gaat om de duidelijke
keuze: “Geef je elkaar feedback of werken
we conflictvermijdend? Je kunt namelijk ook
zaken bespreekbaar maken op een niet-aanvallende manier.”

Leerproces
De Jong heeft inmiddels ook het initiatief
genomen deze manier van communiceren
te introduceren binnen de directie en het
bestuur van Attent. “We moeten samen helder
krijgen waar we voor staan. Gaan we voor
het belang van de regio of is er een duidelijk
gemeenschappelijk doel?” Een themadag met
de directie en het bestuur moet op dit soort
vragen antwoord geven. Samenvattend ziet

ze het als een vliegwiel dat op gang gebracht
is. “De bewustwording is er, maar het is nog
een leerproces. Ik ben ervan overtuigd dat het
zich verder zal ontwikkelen. Het onderwerp
staat op de agenda van reguliere overleggen
en heeft daardoor onze structurele aandacht.
Het gaat om het ‘zijn’ van de organisatie en
onze medewerkers en nadrukkelijk niet over
het ‘doen’. Precies dat moet op een gegeven
moment onderdeel worden van onze cultuur.”

... Het ruimte maken voor
dialoog heeft de onderlinge
communicatie direct verbeterd.

VILANS Sturen op ruimte voor dialoog
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Laat je leiden door je eigen nieuwsgierigheid
	Ware woorden van volksfilosoof Bas Haring

Behalve een opa in het ziekenhuis heeft Bas Haring geen enkele ervaring met de zorg.
Toch heeft de filosoof een inspirerende kijk op het aangaan van de dialoog. Geboeid
luisterden de aanwezigen tijdens de Dag van Het Goede Gesprek dan ook naar zijn verhaal.

“Filosofen houden van nadenken en inspireren anderen hetzelfde te
doen”, zo begint Bas Haring, die zichzelf introduceert als volksfilosoof.
Wees nieuwsgierig, is zijn eenvoudige advies aan zorgprofessionals:
“Verbazing is een hulpmiddel om echt nieuwsgierig te zijn naar iets of
naar iemand.” Harings visie op een goed gesprek en het belang ervan
voor de zorg is duidelijk. “Laat je vooral niet ontmoedigen door grote
idealen. Juist hele kleine dingen kunnen een groot verschil maken in de
zorg.”

Persoonlijke vragen
Bas Haring is een voorstander van het stellen van persoonlijke vragen.
“Je mag heel snel doorvragen naar wat je wilt weten”, vindt hij. “Juist
daarmee kom je heel snel tot de kern van de ander”. Hij vertelt over zijn
terminaal zieke buurvrouw. Op zijn vraag of ze bang was om dood te
gaan, was haar antwoord dat ze het heel prettig vond dat hij dat vroeg.
“Ik had helemaal geen hechte band met haar, maar door te vragen waar
het echt om gaat, wordt zo’n kort gesprek heel waardevol”.

Nieuwsgierigheid als leidraad
“Er zitten altijd dingen in de ander die je verbazen of die spannend
of bijzonder zijn. Laat je daarom leiden door je eigen nieuwsgierigheid. Dat maakt het tegelijkertijd spannend voor jou.” Doorvragen
is zijn raad. “In gesprekken wordt te vaak gereageerd met een eigen
ervaring. Erg irritant”, vindt Bas. “Het belemmert echt contact, terwijl
je juist moet doorvragen om te ontdekken wat de ander beweegt.
Vraag je af wat de reden is van die ander om jou iets te vertellen en
blijf vragen stellen.”
Vertrouw op eigen oordeel
De filosoof vindt dat je altijd moet vertrouwen op je eigen beoordelingsvermogen. “Je weet zelf wel wanneer je het werk het beste doet.
Goede integere gesprekken zorgen er juist voor dat je het werk goed
kunt doen.” Dat je daarbij de klok niet in de gaten houdt, spreekt
voor zich, maakt hij onomwonden duidelijk. En als je even geen zin
hebt je te verdiepen in de ander dan kun je ook doen alsof, is zijn
verrassende advies. Dat ‘doen alsof’ werkt, bewijst hij door het voorlezen van twee dialogen tussen een computer en een persoon. Zelfs
aandacht die gespeeld is, kan plezierig zijn, is de boodschap!

Maak tijd
Het argument ‘geen tijd’ relativeert Bas Haring door zijn column
over zorgminuten voor te lezen.
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Een fragment:

aandacht per dag; 1400 medische handelingen; voor 150 duizend

“Te vaak – wat mij betreft – worden de twee betekenissen van

euro; 95 procent succes; 5 procent uitval; 12 ml. morfine.

‘tellen’ door elkaar gehaald. Dan denken we dat alleen telt wat we

Het is zo gemakkelijk om te denken dat gezondheid hetzelfde is als

kunnen tellen. Maar is zoveel meer dat telt.

ziekenhuisbedden, minuten aandacht per dag en slagingspercenta-

In de gezondheidszorg tellen we. Tellen we gezondheid: 350 zie-

ges. We kunnen ze meten, vastpakken, tellen. Maar is gezondheid

kenhuisbedden; 3 dagen in een bed; gemiddeld 23 minuten

wel te tellen? En moeten we dat wel doen?”

VILANS Sturen op ruimte voor dialoog

...Durf te vragen
naar waar het
echt om gaat.
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kunnen veel verbeteren in de organisatie, maar
ouderdom kunnen we helaas niet voorkomen

Rob van Dam kwam vier maanden geleden bij zijn aantreden niet in een gespreid bedje terecht.
Integendeel: Osira staat sinds maart 2011 onder verscherpt toezicht, onder andere vanwege ‘grote
afstand tussen leiding en werkvloer’. Inmiddels weet iedereen wie Van Dam is: “Ik kreeg verbaasde
reacties omdat ik met medewerkers praat...”

“Mijn belangrijkste taak is: mijn medewerkers
in staat stellen om hun werk goed te doen.
Die hebben mijn aandacht nodig, zodat de
cliënt goede zorg krijgt. Als je als bestuurder
je werk goed wilt doen, moet je erkennen dat
het échte werk gebeurt in de relatie tussen
de verzorgende en de cliënt. Ik denk dat dit
bij Osira niet goed is gegaan. Nu is het aan
mij om de medewerkers te laten zien dat ik
mijn uiterste best voor ze doe. Ik ben deze
baan begonnen met een rondje langs alle
locaties om met cliënten en medewerkers te
praten. Dat leverde verbaasde reacties op:
‘Een bestuurder die met ons in gesprek gaat?’
Belachelijk toch. Het is erg vervelend voor hen
om in de krant te lezen dat ze hun werk slecht
doen. Ik luister naar hun verhaal, toon begrip
en vertel wat ik denk dat er moet gebeuren.
En volgens mij ervaren de zorgmedewerkers
wel dat ik echt samen met hen aan de slag wil
gaan.”

Minder directeuren
“Toen ik hier net begon, trof ik te veel directeuren aan op het hoofdkantoor, terwijl op
de locaties zelf niemand de leiding had. We
hebben gesneden in het aantal directeuren en
managers op het hoofdkantoor en vervolgens
op elke locatie een locatiemanager benoemd.

Naam	

Rob van Dam

Organisatie	Osira Amstelring,
	Amsterdam

Die is aanwezig en aanspreekbaar voor
medewerkers en cliënten. De locatiemanager
beheert zijn eigen budget en eens per maand
bespreken we met alle locatiemanagers de
resultaten, zowel financieel als op kwaliteitsindicatoren. Op het hoofdkantoor werken alleen
nog mensen die echt belangrijk zijn voor de
ondersteuning van de werkvloer. Daardoor
hebben we nu minder overheadkosten dan
voorgeschreven. Dat geld kunnen we weer
inzetten op de werkvloer.”

... Wij kunnen achteruitgang
niet tegenhouden, maar de
maakbare samenleving verwacht
dat wel van ons.
Meer kwaliteit
“Naast gebrek aan sturing was het gebrek aan
gekwalificeerde medewerkers een ander groot
probleem. We werkten veel met flexmedewerkers, maar die werden op verschillende locaties
ingezet. Daardoor kregen zij geen binding met
cliënten en medewerkers en zagen de cliënten
elke keer nieuwe gezichten. Ons cliëntenbestand is gevarieerd en iedereen wil anders
bejegend worden. De flexers konden dat
niet bieden omdat ze te kort met een cliënt
te maken hadden. Nu hebben we voor elke
locatie vaste invalkrachten. Dat is heel prettig,
zowel voor de invalkrachten zelf, die zich meer
betrokken voelen bij hun werk, als voor de
cliënten en andere medewerkers.”

Functie	voorzitter van de Raad
van Bestuur
Ideaal	Als organisatie de beste
worden in het begeleiden
van medewerkers op de
werkvloer
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“Daarnaast hebben we te weinig hoger opgeleid personeel. We hebben een ideaalplaatje in
ons hoofd van hoeveel medewerkers van welk
niveau er op de werkvloer moeten zijn. Dat
krijgen we helaas niet voor elkaar vanwege de
krappe arbeidsmarkt hier in Amsterdam. Daar-
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om hebben we veel lager geschoolden. In hen
gaan we nu extra investeren, door ze op te
leiden en naar een hoger niveau te tillen. We
stimuleren ze ook om deelcertificaten te halen
van erkende opleidingen. Mijn doel is om als
organisatie de beste te zijn in het begeleiden
van medewerkers op de werkvloer.”
“Lager opgeleiden hebben meer sturing
nodig. De teamleiders waren vaak te druk
met hun managementtaken, dus zij konden
die begeleiding niet geven. Daarom hebben
we sinds twee maanden op iedere locatie
een kwaliteitsverpleegkundige in dienst. Zij
zijn eigenlijk de inhoudelijke teamleiders: zij
kunnen de vaardigheden van de medewerkers
verbeteren en hen helpen. In eerste instantie
was hun inzet bedoeld om de achterstand in
kwaliteit in te halen, maar we willen nu dat ze
blijven. Ze blijken echt onderscheidend voor
de kwaliteit.”

Uren tellen
“Een belangrijke taak van de kwaliteitsverpleegkundigen is om de intake van de cliënt
te begeleiden. Een probleem bij Osira was dat
medewerkers te veel zorg afspraken, terwijl
voor minder uur was geïndiceerd. Daardoor
schepten ze verwachtingen die ze niet konden
waarmaken. Het gevolg: ontevreden cliënten
en familieleden en gefrustreerde medewerkers.
Het is belangrijk dat medewerkers goed weten
waarom je voor cliënt A maar 10 uur hebt en
voor cliënt B 20 uur. De cliënt wil meestal
meer dan wij kunnen bieden. Hoe je daarmee
omgaat? Door goed duidelijk te maken wat je
wel en niet kunt.”
“Vaak geeft de controller het bestuur inzicht
in de cijfers, maar het is de zorgmedewerker
die de nieuwe financiering moet begrijpen. Die

...Nu is het aan mij om
de medewerkers te tonen
dat ik mijn uiterste best
voor ze doe.

Uit de blog van Rob van Dam
Rob van Dam schrijft elke twee weken een blog op de website van
Osira Amstelring (www.osiragroep.nl). Uit de blog van 27 juni 2011:
...We willen graag weer een gezond bedrijf neerzetten. In dat streven
moeten we elkaar weer leren te vertrouwen. Natuurlijk, ook ik neem
mijn verantwoordelijkheid daarin. Zie hier, mijn persoonlijke top 5 in
het streven om vertrouwen te herstellen:
1	Luister naar en respecteer je gesprekspartner
2 Vertel de waarheid
3 Herstel fouten
4	Wees duidelijk in verwachtingen en kom afspraken na
5 Ontvang en geef feedback

moet ermee werken en het gesprek erover met
de cliënt kunnen voeren. Als de medewerker
het niet snapt, wat heb ik er dan aan dat ik
het wel begrijp. Tot verbazing van de medewerkers staan de cliënt en familie veelal open
om over de mogelijkheden en beperkingen te
praten. ‘Ik heb vandaag 8 uur en dus is een
wasbeurt niet mogelijk’ kunnen cliënten nog
wel begrijpen. Maatschappelijk ligt dat moeilijker: het publiek en de politiek accepteren
deze werkelijkheid niet, die ze overigens zelf
hebben gemaakt.”

Meer zelf doen
“In Egmond, waar ik ook heb gewerkt, hadden
we een mooi project met de zorgscorekaart.
Dat hield in dat medewerkers samen met de
cliënt bekeken welke zorg deze wilde en of
dat allemaal in het aantal geïndiceerde uren
paste. Als dat niet bleek te kunnen, overlegden
ze samen welke zorgtaken wel konden en voor
welke taken de cliënt een andere oplossing
zou bedenken. Als ze binnen de uren blijven,
is er ook nog tijd over om extra aandacht te
geven aan cliënten die dat nodig hebben. Dat
geeft werknemers meer werkplezier.”
“We willen onze medewerkers leren hoe je
cliënten kunt stimuleren om meer zelf te

		

doen. Veel cliënten hebben een andere vraag
dan de formele zorgvraag: iemand die elke
dag een medewerker over de vloer vraagt
om zijn steunkousen aan te doen, kan ook
‘alleen maar’ behoefte hebben aan gezelschap. Medewerkers moeten zoeken naar die
achterliggende vraag. Zij krijgen training in
gespreksvoering met de cliënt. Hierbij kunnen
de kwaliteitsverpleegkundigen helpen.”

... Als de medewerker het
niet snapt, heb ik er niets aan
dat ik het wel begrijp.
Maakbare samenleving
“Alle veranderingen bij elkaar leiden tot een
andere cultuur, maar dat kan jaren duren en
is een lastig proces. Je wilt als organisatie
je medewerkers ondersteunen, maar die zijn
van hoog- tot laaggeschoold dus je moet ze
op verschillende niveaus bereiken. Daarnaast
heeft de cliënt vaak verzoeken waar wij niet
aan kunnen voldoen. Die medewerker moet
dat uitleggen aan een cliënt of familielid
die vaak hoger geschoold en mondig is. De
echte incidenten zijn vaak het gevolg van een
familielid die de situatie niet accepteert en
zijn bezwaren veel beter kan verwoorden dan

de medewerker. Soms vind ik dat cliënten en
familieleden te hoge verwachtingen hebben.
Cliënten mogen van ons verwachten dat we
er alles aan doen om de laatste fase aangenaam te maken, maar het gaat vaak wél om
de laatste fase. Wij kunnen ouderdomsgebreken en de dood niet voorkomen en ook de
achteruitgang bij dementie niet tegenhouden.
De maakbare samenleving verwacht dat soms
wel van ons.”
“Gelukkig zitten we op de goede weg. Inmiddels zijn vijf locaties onverwachts bezocht
en de inspecteur was tevreden. Wanneer we
het echt op orde hebben, weet ik niet. De
mijlpalen op korte termijn bepaal ik niet zelf:
de inspectie stelt de deadline voor verscherpt
toezicht in het najaar. De tweede grote
mijlpaal is december, als we het jaar financieel
afsluiten. Te ver vooruitkijken naar de lange
termijn heeft met deze deadlines nog geen
zin. De valkuil van deze organisatie was dat
te weinig mensen kritiek durfden te uiten
naar het management. Het bestuur heeft het
verscherpt toezicht niet aan zien komen, heeft
signalen van de werkvloer over wat er misging
gemist. Nu proberen we die signalen bewust
op te zoeken op allerlei manieren. En staan we
open voor kritiek en advies.”

VILANS Sturen op ruimte voor dialoog
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het welzijn van cliënten goed is, is de
beleving van de zorg ook goed
Slechts een paar maanden had Anneke Lameijn nodig om
bij verzorgingshuis Drieën-Huijsen een aanzet te geven
tot een cultuurverandering. “We zijn er nog niet, maar
medewerkers zijn al meer betrokken en resultaatgericht
en cliënten meer tevreden. Belangrijke stap was die van
aanbod- naar vraaggerichte zorg.”

... Onmogelijkheden
zijn er eigenlijk niet.
Als je dat beseft, is een
oplossing snel
gevonden.

Als onderdeel van Zorgcombinatie Nieuwe
Maas stond de locatie van Anneke Lameijn
voor de uitdaging te gaan werken volgens de
nieuwe visie van de zorgorganisatie. Binnen
Drieën-Huijsen werd vooralsnog gewerkt zoals
in veel zorginstellingen: zorg op vaste tijden
volgens een vast dienstenpatroon met weinig
ruimte voor eigen inbreng en specifieke wensen van de cliënt.

Vraaggericht werken
Zich bewust van de noodzaak tot verandering
van deze vanzelfsprekende werkwijze, ging
Lameijn aan de slag met Het Goede Gesprek
van Vilans. "De nieuwe visie van de organisatie vroeg om een heel andere manier van
werken", legt Lameijn uit. "De zorg moest verschuiven van aanbod- naar vraaggerichte zorg
om aan te kunnen sluiten bij de wensen van
de cliënt, het werken met zorgleefplannen, het
systeem van zorgzwaartes, en het elektronisch
cliënt dossier. Daarvoor moesten we op een
heel andere manier gaan communiceren en
werken met onze cliënten."

Naam	Anneke Lameijn
Organisatie	zorgcombinatie Nieuwe Maas, locatie
Drieën-Huijsen, Vlaardingen
Functie	locatiemanager
Ideaal	Medewerkers moeten voelen dat we ze
waarderen. Dan durven ze feedback te geven, van
elkaar te leren en te denken in mogelijkheden
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Zorggemeenschap 2.0: ‘Combinatie van ziel en zakelijkheid’
De visie van Zorgcombinatie Nieuwe Maas is uitgewerkt in de zogenaamde zorggemeenschap
2.0. Deze stelt de cliënt centraal en heeft als doel het netwerk van de cliënt vorm te geven als
aanvulling op de zorg binnen de instelling. Uit de beschrijving van het zorggemeenschapsmodel
van Zorgcombinatie Nieuwe Maas:
‘Zorg hebben met en voor elkaar, binnen een hechte gemeenschap, gekenmerkt door ontmoeting en onderlinge betrokkenheid’. Een zorgende gemeenschap staat voor een leefwereld waarin
onderlinge betrokkenheid en verantwoordelijkheidsbesef de basis vormen voor het gezamenlijk
nastreven van een zo hoog mogelijk niveau van welzijn, gefundeerd op een integrale benadering
van het brede spectrum van kwaliteit van leven.’
Sleutelwoord in de Zorggemeenschap is ‘De Dialoog’: met alle partijen het gesprek aangaan
over mogelijkheden en beperkingen in het aanbod en vooral over alternatieve mogelijkheden om
meer te kunnen doen binnen een krap budget. Dat leidt tot meer begrip en tot hechtere banden
tussen cliënten, familie, vrijwilligers en medewerkers. Vandaar de naam ‘Zorggemeenschap’.

Gelijkwaardiger werken
Voor het op een andere manier benaderen van
cliënten is het zorgleefplan een goed hulpmiddel. Daarom heeft Lameijn in overleg met
Vilans gekozen voor een teamgerichte training
'Van vaardigheid in cliëntgericht werken naar
echte ontmoeting'. De training richtte zich op
meer dialoog tussen alle bij de zorg betrokken
disciplines, inclusief de huishouding en andere
ondersteunende groepen. Onderling, met
leidinggevenden én cliënten, maar ook met
vrijwilligers en mantelzorgers.

... We hebben een gezamenlijk
doel: de zorg voor de cliënt.
Juist het betrekken van alle disciplines bij de
zorg is iets wat Lameijn voorstaat: "Teams
hadden last van onbewuste ingesleten rollenpatronen die tijdens de training heel
duidelijk naar voren kwamen. Een 'wij-' en
'zij-'houding die we wilden veranderen om de
verschillende groepen op een andere manier
met elkaar te laten samenwerken." Ook was
de training gericht op het ontmoeten en het
van daaruit echt verbinden met elkaar waarbij
nadrukkelijk de hiërarchie werd losgelaten,
legt Lameijn uit. Door zelf deelnemer te zijn
werd ze een gelijkwaardige gesprekspartner.
"Belangrijk was dat we vanuit onze professionele waarden met elkaar in gesprek gingen en
niet vanuit onze rol in de organisatie."

Teamwissels en gerichte werving
"Juist die verschillen tussen diverse groepen
vragen een duidelijke inzet van je als manager.
Je moet mensen namelijk bewust maken van
hun inbreng", stelt Lameijn. "Door de verschillende uitgangspunten van de teamleden,
waarbij vooral benadrukt werd wat niet goed
was, kwam eigenlijk meteen de teamsamenstelling ter discussie te staan. Samen met Vilans hebben we toen goed gekeken naar ieders
rol waardoor we ons veel bewuster werden van
alle disciplines die betrokken zijn. En ook dat
je het samen beter kan doen. Hierdoor verschoof het accent van wat niet goed gaat naar
wat we samen met elkaar willen bereiken." Bij
Drieën-Huijsen heeft de training daarnaast
voor verschuivingen gezorgd binnen de teams.
Daardoor komen de kwaliteiten van bepaalde
teamleden veel beter tot hun recht. "Ook zijn
we nu gerichter aan het werven waarbij we
kijken of een kandidaat een goede aanvulling
is op het team."

Welzijn steeds belangrijker
Een belangrijke ontdekking binnen het
zorgcentrum was dat het welzijn van cliënten
gaandeweg belangrijker wordt naast de zorg.
"Een van mijn collega's ontdekte dat als het
welzijn van zijn cliënten goed is, de beleving
van de zorg ook goed is. Daarom zijn we
activiteitenbegeleiders gaan aannemen die
onderdeel werden van de teams. Dit doorbreekt het rollenpatroon van gescheiden taken
van activiteitenbegeleider en verzorgenden.
Natuurlijk was dat best wennen, maar door
goede begeleiding van de afdelingshoofden
werken ze nu mee op de afdeling. Ook springen ze in bij het geven van zorg als dat nodig
is. Andersom geldt dat verzorgenden zich
vaker kunnen richten op het welzijn van cliënten. Ook vrijwilligers en mantelzorgers worden
meer en beter betrokken bij de zorg waardoor
je binnen de instelling steeds vaker ziet dat
mantelzorgers na verloop van tijd vrijwilligers
worden. Cliënten krijgen daardoor meer mogelijkheden voor activiteiten en het ondernemen
van dingen, terwijl de zorg goed blijft."
Draag de veranderingen
De rol van het management bij grote veranderingsprocessen zoals deze is voor Lameijn heel
duidelijk. "Het management moet veranderingen dragen. De medewerkers moeten voelen
dat we ze waarderen. Daardoor voelen ze zich
veilig om feedback te geven, van elkaar te
leren en te denken in mogelijkheden." Lameijn
merkt dagelijks dat er sinds de teamtrainingen minder geklaagd wordt en er veel meer
bespreekbaar is. "Het is belangrijk dat iedereen
zich bewust is van de invloed die ze hebben
en dat er altijd mogelijkheden zijn. Onmogelijkheden zijn er eigenlijk niet. Als je dat
beseft, is een oplossing snel gevonden."

Samen zorgen én een uur tijdswinst
"Als een cliënt in bad gaat, is een medewerker daar alles bij elkaar twee uur mee bezig. We
hebben met mantelzorgers gesproken en hen aangeboden zelf een rol in het baden te laten
spelen. Dat wil zeggen, wij leggen alles klaar en helpen de cliënt met het in bad stappen.
Daarna blijft de mantelzorger erbij als meneer of mevrouw eenmaal in bad zit. En als de klant
uit bad wil, komen wij weer langs om daarbij te helpen. Natuurlijk kan de mantelzorger ons
tussendoor altijd bellen als er iets mis dreigt te gaan. Deze manier van werken levert ons een
uur tijdwinst op. En de mantelzorger voelt zich op een prettige manier betrokken".
bron: Nieuwsbrief In voor zorg, mei 2010
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Tweeluik over
zorgaanbieder Laurens
De bestuursvoorzitter
en de voorzitter van
de centrale cliëntenraad
aan het woord
Wat zijn de overtuigingen van een
bestuurder in de praktijk van een
grote zorgorganisatie? En wat is voor
cliënten belangrijk? Aan het woord
zijn bestuursvoorzitter Ids Thepass en
de voorzitter van de centrale cliëntenraad Koos Broersma van zorgaanbieder
Laurens, in Rotterdam en omstreken.
Over de gevolgen van beleid op de
werkvloer en de invloed van cliënten.

••• I edereen

is heel goed in staat
z’n eigen keuzes te maken

Naam	

Ids Thepass

Organisatie	zorgaanbieder Laurens, in
Rotterdam en omstreken
Functie	voorzitter Raad van
Bestuur

Als bestuurder van een van de grootse zorgaanbieders in Rotterdam vertrouwt
Ids Thepass op de zelfstandigheid van zijn personeel. “Iedereen neemt buiten het
werk zelf de beslissingen over zijn leven en gezin. Waarom zou dat tijdens het
werk anders zijn?”

Ideaal	We moeten terug naar
de menselijke relatie met
cliënten. Daar begint het
eigenlijke verbeterproces
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Deze overtuiging is een belangrijk uitgangspunt voor de manier waarop Thepass Laurens
bestuurt. Hij leunt op de kennis, ervaring en
inschattingsvermogen van het personeel in
de meer dan dertig zorglocaties van Laurens.
“Verzorgenden hebben voor dit werk gekozen
omdat ze het een mooi vak vinden”, aldus
Thepass. Hij realiseert zich dat het voor hen
spannend kan zijn om zelf te beslissen, want
beslissingsruimte hoort in de zorg vaak bij
een managementfunctie. “Mensen zijn soms
onzeker om het niet goed te doen, omdat je
‘gedoe’ krijgt als je van het systeem afwijkt.”
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Geen keurslijf van richtlijnen en
protocollen
Thepass heeft na een loopbaan in de sector
wonen de overstap gemaakt naar de zorg.
Deze achtergrond buiten de zorgsector ervaart
hij als een voordeel bij het leiden van de
organisatie: “Mij valt daardoor de duidelijke
medische cultuur in dit bedrijf op. Laurens kan
daardoor heel veel goede professionele zorg
leveren. Als ik iets verkeerds zeg op medisch
terrein, dan word ik daarop direct gecorrigeerd. Ik vertrouw daarin de professional.”
Laurens richt zich vooral op de complexe zorg

... Ik vind het
belangrijk zelf te staan
voor de visie van Laurens
en de kernwaarden uit
te dragen in woord en
gebaar.

De visie in de praktijk
Het nakomen van afspraken is een belangrijke
kernwaarde binnen Laurens, die Thepass zelf
ook voorstaat. Hij probeert zelf het goede
voorbeeld te geven door echt betrokken te
zijn en duidelijk te zijn waar het nodig is: “Ik
vind het belangrijk zelf te staan voor de visie
van Laurens en de kernwaarden uit te dragen
in woord en gebaar. Ik heb in het verleden
onderschat hoe belangrijk dat is, want je geeft
daarmee juist ruimte voor initiatieven.”
De regio Lansingerland is een goed voorbeeld
waarbij de regiodirecteur zeer gemotiveerd
aan de slag is gegaan met het werken aan
meer dialoog in de zorg. “We hebben gezocht
naar verbeterprocessen in het primaire proces.
De ruimte is gezocht en gevonden en heeft
zich vertaald in betere kwaliteit voor de klant.
Dankzij meer ruimte voor de professional. Het
gaat erom dat we teruggaan naar de menselijke relatie tussen cliënten, hun familie en
onze medewerkers. Daar begint het eigenlijke
verbeterproces. Ik zie daarbij vooral een rol
voor de verzorgenden die verantwoordelijk zijn
voor het dagelijkse contact met cliënten.”

voor cliënten met meerdere beperkingen, legt
Thepass uit. “Juist bij deze kwetsbare cliënten
krijg je een grotere nadruk op de medische,
maar ook op de sociale en psychische kant. Er
gelden dan allerlei richtlijnen en protocollen
om de zorg vorm te geven, maar die moeten
geen keurslijf worden. Hoe noodzakelijk en
nuttig ze ook zijn, richtlijnen en protocollen kunnen de leefwereld van de klant gaan
overschaduwen. Terwijl het er om gaat juist
die zorg te leveren die past in het leven van
deze kwetsbare mensen.”

Veilige kaders
Zelf probeert hij niet in systeemtaal te praten.
“Ik probeer zoveel mogelijk in de taal van
onze klanten te spreken en aan te sluiten bij
hun leefwereld.” Thepass biedt zijn personeel
veiligheid door zelf zo helder mogelijk te zijn
en ruimte te geven om te leren binnen de
gegeven kaders. “Het is belangrijk duidelijk te
zijn over waar we met de organisatie naar toe
willen. Dit hebben we vastgelegd in onze visie
en kernwaarden.”

		

... De afspraken in het
zorgleefplan markeren de grens
van wat verzorgenden doen.
Dat geeft hen rust.

Zorgzwaarte als instrument
Binnen Laurens is de invoering van de zorgzwaartepakketten gebruikt als instrument
om de dialoog met de klant aan te gaan.
Een systeemwijziging is dus vertaald naar de
leefwereld waar klant en medewerker elkaar
ontmoeten. “De klant krijgt op basis van het
toegekende zorgzwaartepakket als het ware
een huishoudportemonnee mee en kan kiezen
waar ze haar tegoed aan wil uitgeven. Het is
onze professionele plicht klanten daarbij te
helpen en ze te wijzen op wat in elk geval
‘noodzakelijk’ is aan zorg in hun situatie.
Tegelijkertijd moet je leren om je te verplaatsen in de klant om tegemoet te komen aan
haar wensen. Dat resulteert in een realistische
wederzijdse afspraak waarmee we mooi aansluiten op onze kernwaarden.”

Training
Laurens heeft veel geïnvesteerd in scholing
om het werken met zorgzwaartepakketten
goed te laten verlopen. “Die trainingen waren
erop gericht verzorgenden te helpen bij het
in gesprek gaan met cliënten. Dat gaat dan
over de invulling van de zorg op basis van het
zorgzwaartepakket en de keuze uit de verschillende zorgarrangementen die we bieden.
Dan heb je het over het voeren van het ‘goede
gesprek’. De verzorgenden leren met elkaar
uit te zoeken wat de wederzijdse verwachting is van cliënt en medewerker van de zorg
die mogelijk is binnen de zorgzwaarte”, legt
Thepass uit.
Rust en tevreden medewerkers
Uit een recent medewerkertevredenheidsonderzoek blijkt dat de medewerkers van Laurens
erg tevreden zijn over deze nieuwe manier van
het werken met de zorgzwaartepakketten. “De
klanttevredenheid is iets minder gestegen. Dat
heeft vooral te maken met de keuzes welke
zorg wel of juist niet geleverd wordt en het
gevolg van de zorgzwaartepakketten dat er
minder geld beschikbaar kwam. Het mooie van
deze methodiek is dat er ruimte komt voor
het personeel om te doen wat de cliënt wenst.
De afspraken in het zorgleefplan markeren de
grens van wat zij aan zorg leveren. Dat geeft
verzorgenden rust en overzicht.”

Uit de missie en visie van Laurens
“Laurens stelt mensen in staat om zo zelfstandig en betekenisvol mogelijk te leven
als zij ouder worden, herstellen van een
ziekte of leven met een blijvende beperking.
Laurens doet dit met een menselijke maat in
een onderlinge samenhang van vakbekwame
en betrokken zorg, stimulerende welzijnsdiensten en passende woonvoorzieningen en
services.”
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Tweeluik over
zorgaanbieder Laurens
De bestuursvoorzitter
en de voorzitter van
de centrale cliëntenraad
aan het woord

••• G
 een

geld is steeds minder vaak
een argument

Hoewel hij geen cliënt is bij Laurens, is Koos Broersma een gemotiveerde voorzitter van de cliëntenraad. Hij kent de zorg in detail door zijn achtergrond als
voormalig directeur van een zorgorganisatie. “De invoering van zorgzwaartepakketten was een belangrijke impuls voor betere communicatie met cliënten.”

Naam	Koos Broersma
Organisatie	zorgaanbieder Laurens, in
Rotterdam en omstreken
Functie	voorzitter cliëntenraad
Laurens
Ideaal	Goede communicatie is
essentieel: als iets niet kan,
meld dat dan aan de cliënt.
Daarna kun je overleggen
wat wél kan

Toen hij met de VUT ging, kreeg Broersma het
verzoek zitting te nemen in de cliëntenraad
van een van de regio’s van Laurens Zorg aan
huis. Sinds vijf jaar is hij voorzitter en dezelfde
functie vervult hij ook voor de zorginstellingen
Borgsate en de Wilgenborgh van Laurens. In
die hoedanigheid is hij ook lid van de centrale
cliëntenraad van Laurens als geheel. Broersma
heeft veel aan zijn achtergrond als directeur
van een zorginstelling: “Ik heb niet aan het
bed gestaan, maar ik weet heel goed hoe het
werkt binnen de zorg.” Hierdoor weet hij de
onderwerpen die de cliëntenraad behandelt op
waarde te beoordelen. Een klachtencommissie
wil hij nadrukkelijk niet zijn, benadrukt Broersma. “Maar als er problemen zijn, bespreken
we die met de locatiemanager die altijd bij
onze overleggen aanwezig is.”

wel en niet krijgen.” Het zorgzwaartepakket
maakt nu duidelijk wat er aan zorg geboden
kan worden. In overleg met de cliënt wordt
op basis van de zorgzwaarte bepaald wat op
welk moment gebeurt. “Daardoor wordt ook
duidelijk wat niet kan en ook wat er van familieleden van cliënten wordt verwacht.”

Communiceer!
De cliëntenraad moet op een opbouwende
manier werken, vindt Broersma. “Bij onderwerpen die spelen, wordt eerst goed gekeken wat
er precies aan de hand is. Incidenten kunnen
natuurlijk altijd voorkomen, maar als het een
structureel onderwerp blijkt te zijn, neemt de

Half uur schoonmaak
Zorgzwaartepakket als zegen
De invoering van de zorgzwaartepakketten
ziet Broersma als een belangrijke verbetering
van het zorgsysteem. “De angst die iedereen
had dat het alleen nog maar zou gaan over
zorgminuten, is gelukkig niet uitgekomen.
Laurens heeft de invoering van dit systeem
zorgvuldig aangepakt, met aandacht voor een
goede scholing van het personeel. Verzorgenden waren voorheen niet gewend om met
cliënten in gesprek te gaan over welke zorg ze
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Een simpel voorbeeld dat Broersma met
de cliëntenraad heeft behandeld is de
onduidelijkheid over de invulling van een
half uur schoonmaak. Dat verschilde vaak in
de uitvoering en cliënten wisten vaak niet
waar ze op moesten rekenen en wat er in dat
half uur gedaan kon worden. Door heldere
afspraken te maken over de taken is dat nu
voor iedereen duidelijk.

... Ik heb niet aan
het bed gestaan, maar
ik weet heel goed hoe het
werkt binnen de zorg.

gevoel dat we erg serieus genomen worden.”
De cliëntenraad krijgt na verloop van tijd
rapportages over wat er met de verschillende
verbeterpunten is gebeurd. De cliëntenraad
denkt ook mee bij de behandeling van de
begroting en de manier waarop de middelen
worden ingezet. Het argument ‘er is geen
geld’ hoort Broersma steeds minder: “Steeds
vaker gaat het erover hoe je met je geld en
beschikbare middelen omgaat. En dat is een
heel groot verschil.”

cliëntenraad het in behandeling. Verder letten
we erop of men zich houdt aan de afspraken
die met cliënten gemaakt zijn. Een goede
communicatie is essentieel en onze stelling is:
als iets niet kan, meld dat dan. Maak de cliënt
duidelijk wat er aan de hand is. Daarna kun
je in overleg met de cliënt kijken wat er wél
mogelijk is.”

... Meedenken over wat aangepakt
wordt, geeft ons het gevoel dat
we serieus genomen worden.

		

Positief kritisch meedenken
Broersma vindt het belangrijk dat de cliëntenraad positief kritisch op het management
reageert. “Het getuigt van respect voor het
management als je op een positieve manier
meedenkt”, legt hij uit. Zo selecteert de
cliëntenraad jaarlijks vijf verbeterpunten uit
de jaarlijkse CQ-meting die onder de cliënten
wordt gedaan. “De verbeterpunten worden opgenomen in het verbeterplan en het
plan van aanpak dat uitgewerkt wordt door
beleidsmedewerkers en het management”,
legt Broersma uit. “Met de uitvoering daarvan
bemoeien we ons niet, maar het meedenken
over wat er aangepakt wordt, geeft ons het

Tips van de cliëntenraad
–	Maak heldere afspraken met cliënten over
de invulling van de zorg
– Houd je aan die afspraken
–	Communiceer en overleg met cliënten als
iets niet lukt of niet volgens afspraak kan
gaan
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	Gezondheidszorg moet gaan doen wat het 		
woord zegt
	Vijf ideeën van Yvonne van Gilse, directeur
LOC Zeggenschap in zorg

Vaak leest Yvonne van Gilse prachtige visies van zorgorganisaties met daarin termen als
‘zorg met aandacht’ en ‘cliënt centraal’. Klinkt goed, maar als directeur van LOC
Zeggenschap in zorg legt ze de vinger op de zere plek: “Te vaak zie je de visie niet terug
in de praktijk.”

Uit gesprekken met cliënten blijkt helaas vaak het tegendeel van het
ideaal dat zorgorganisaties met hun visie nastreven, vertelt Yvonne van
Gilse. In de visie kan bijvoorbeeld staan dat cliënten ook in een zorginstelling een zinvol leven mogen leiden. Praktisch is dat vaak niet in te
passen in het schema van de zorgverleners. “Daardoor worden cliënten
in veel gevallen simpelweg in een zorgstramien geduwd”, constateert
Van Gilse. Zij meent dat het wel degelijk mogelijk is voor bestuurders
en locatiemanagers om de visie zichtbaar te maken in de hele organisatie. “Het is belangrijk dat iedereen in de hele organisatie, dus ook op de
werkvloer zich afvraagt: wat bedoelen we met die visie? Waarbij voor
managers de vervolgvraag moet zijn: wat hebben onze medewerkers
nodig om daarnaar te handelen?”

1 Ruimte voor eigen initiatief
“Het uitdragen van de visie begint echt bij de leiding van de organisatie”, vindt Van Gilse. “Bestuurders en locatiemanagers die geïnspireerd
zijn door de visie van hun organisatie, kunnen alle ruimte geven aan de
managers en zorgprofessionals op de werkvloer om te handelen in de
geest van die visie.” Van Gilse noemt een voorbeeld van een zorgbestuurder die een lerende organisatie voorstaat. “Hij geeft ruimte voor
eigen initiatief door mensen zelf nieuwe werkwijzen te laten ontwikkelen. Als het fout gaat, kunnen ze rekenen op zijn steun. Op die manier
ondersteun je persoonlijke ontwikkeling en de eigen verantwoordelijkheid van je medewerkers. Een prachtig voorbeeld van het letterlijk
geven van ruimte en het hebben van vertrouwen in je organisatie.”

2 Zoeken naar drijfveren
Bij haar eigen organisatie heeft Van Gilse de visie van LOC
Zeggenschap in zorg ‘waarde-volle zorg’ concreet uitgewerkt door alle
LOC-medewerkers uit te nodigen hun drijfveren voor hun werk vast te
leggen in een kernprofiel. “Voor sommigen was het heel confronterend
om na te denken over de eigen kwaliteiten en competenties. Want het
kán een drijfveer zijn dat je baan simpelweg een manier is om je geld
mee te verdienen of je te realiseren dat je eenvoudig weg niets anders
kunt. Niet iedereen is daar trots op.” Van Gilse: “Belangrijke vraag die
ik mijn medewerkers gesteld heb: waar wil jij verantwoordelijk voor zijn
binnen onze organisatie?” Dit traject bij haar medewerkers heeft ze zo
goed mogelijk begeleid door zich kwetsbaar op te stellen en haar eigen
profiel ter inzage te geven. Ook had ze veel aandacht voor de kwetsbaarheid van haar medewerkers in dit proces. “Medewerkers kregen
coaching van collega’s of werden waar nodig begeleid door externe
coaches. Maar vooral maakte ik duidelijk dat er voor iedereen ‘plek’
was binnen LOC Zeggenschap in zorg.”

3 Ruimte voor reflectie
Essentieel voor het praktisch werken volgens de visie van je organisatie
vindt Van Gilse het letterlijk scheppen van ruimte voor reflectie. “Het is
erg nuttig om tussen al het moeten door voldoende tijd en ruimte te
maken om te reflecteren op de manier van werken. Dus stil te staan bij

Uit de visie van LOC Zeggenschap in zorg
“Het uitgangspunt is waarde-volle zorg die van waarde is voor
mens én samenleving. Waarde-volle zorg betekent ‘wij zijn de
samenleving’.”
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... Je kunt zelf
kiezen om tijd te
maken voor reflectie!
Drukte is er altijd.

hoe je je werk doet en wat je werkschema betekent voor de bewoner.”
Juist daaraan ontbreekt het te vaak, is haar ervaring. “Reflectietijd
wordt vaak niet genomen, omdat men denkt dat het niet direct iets oplevert. Maar zonder tijd voor reflectie word je geleefd door de waan van
de dag. Je kunt zelf kiezen om tijd en ruimte te maken voor dialoog
en reflectie, want drukte is er altijd. Managers kunnen er daarom voor
zorgen dat er voldoende tijd is om te praten over de manier waarop
de zorg is ingericht. En om na te kunnen denken of het ook anders én
beter kan. Hierdoor sluit de zorg beter aan bij dat wat bewoners nodig
hebben om een betekenisvol leven te kunnen leiden.”

		

4 Van het ‘wat’ naar het ‘hoe’
Maak de stap van het ‘wat’ naar het ‘hoe’, is haar nadrukkelijke advies.
Wat betekent onze visie voor ons handelen? En wat betekent dat voor
mij als individuele medewerker? Hoe doe ik dat dan? Van Gilse licht
toe: “We zijn voortdurend geneigd te kijken naar de buitenkant. We
stellen daarbij alleen wat-vragen en denken uitsluitend in taken. In de
waan van de dag is alles te veel gericht op het ‘wat’, dat we goed onder
de knie hebben. Daardoor werken we van taak naar taak en wordt het
werk een aaneenschakeling van taken. Terwijl het gaat om de hoevragen en de uiteindelijke resultaten van de zorg die zorgorganisaties
leveren.” Van Gilse illustreert haar ideeën met de filosofie van de
Amerikaanse filosoof Ken Wilber. Die heeft met het zogenaamde
kwadrantenmodel een conceptueel model ontwikkeld voor een
organisatieontwikkeling die deze verschuiving mogelijk maakt.
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collectief

individueel

innerlijk

uiterlijk

zelf & bewustzijn
subjectief

gedrag & organisme
objectief

gedachtes, emoties

lichaam, hersenen

waarden, intenties

feiten, kennis

gevoelens, stemmingen

vaardigheden

psychologie

natuurkunde, biologie

cultuur & wereldbeeld
intersubjectief

sociaal systeem & omgeving
interobjectief

gedeelde waarden

economie

betekenis, zingeving

systemen, structuren

taal, communicatie

technologie, procedures

muziek, kunst

natuur, ecologie

Kwadrantenmodel van Ken Wilber
De kern van dit model is om binnen organisaties te werken vanuit de individuele drijfveren van medewerkers.
Daaruit ontstaat vervolgens een ‘wij’-cultuur en zichtbaar gedrag die leiden tot een bedrijfsvorm waarin dit
alles tot uiting kan komen. Van Gilse licht toe: “Als management kun je bij dit model niet anders dan de exacte
uitkomst loslaten. Natuurlijk verlies je daarbij de doelmatigheid van je organisatie niet uit het oog, maar de
bedrijfscultuur bepaalt mede hoe er gewerkt wordt. Het vraagt het vertrouwen van de bestuurder om de controle
los te laten.”
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5 Laat de organisatiecultuur leiden
Als laatste idee noemt Van Gilse het belang je organisatiestructuur dienend te maken aan het realiseren van je visie. Daarbij zijn de gezamenlijke waarden, de cultuur, leidend. “Een structuur met ruimte voor eigen
verantwoordelijkheden. Waarbij iedereen duidelijk maakt wat hij of zij
nodig heeft om zijn verantwoordelijkheid naar vermogen te kunnen
dragen en zijn werk op een goede manier te kunnen doen. Dan is het
heel duidelijk waar iedereen verantwoordelijk voor is.” Dat is zeker niet
‘soft’ en de doelmatigheid van je organisatie hoeft daarbij niet in het
gedrang te komen, vindt Van Gilse.
Rol van cliëntenraden
In zorgorganisaties moeten nadrukkelijk ook de cliëntenraden worden
uitgenodigd om vanuit hun perspectief bij te dragen aan het realiseren van wat voor hen ‘waarde-volle zorg’ is. Van Gilse is van mening
dat cliëntenraden hierin nog een slag kunnen maken. “Cliëntenraden
richten zich nog te vaak op de agenda van de bestuurder. Maar ook zij
moeten de dialoog aangaan met zowel hun achterban als de bestuurder. Zodat het belang van cliënten vertaald wordt in de zorg die zij
krijgen.” LOC Zeggenschap in Zorg verzorgt daarom ondersteuningstrajecten voor zowel het management van zorgorganisaties als cliëntenraden gezamenlijk. Zo kunnen ze echt met elkaar in gesprek gaan en
bijdragen aan het realiseren van dat wat bewoners nodig hebben om
een betekenisvol leven te kunnen leiden.
De conclusie van Yvonne van Gilse is net zo helder als haar ideeën: “De
gezondheidszorg laat zich niet vangen in een productieproces. De zorg
voegt waarde toe aan het leven van mensen die zorg nodig hebben. Als
je daarin investeert, dan zorg je werkelijk voor gezondheid.”

		

... Zonder tijd voor
reflectie word je
geleefd door de waan
van de dag.

De opbrengst voor je organisatie
Zorg die zich bewust verhoudt tot de kernkwaliteiten van de
organisatie levert concrete winst op:
– Grotere betrokkenheid en verbondenheid
– Een lager ziekteverzuim
– Grotere klantenbinding en tevreden cliënten
– Lager personeelsverloop
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••• J e

kunt beter in kwaliteit investeren dan in het
gedoe na een klacht

Hoe zorg je dat medewerkers samen de zorg verbeteren en elkaar aanspreken op zaken die niet goed
gaan? Volgens Hendrik Hemminga lukt dat niet als je van bovenaf vertelt hoe het moet. “Werken in
de zorg is best moeilijk. Dat kun je alleen goed doen als je elkaar scherp houdt.”

“Elke cliënt de zorg geven die hij nodig heeft
en bejegenen zoals hij dat wenst. Kijken, luisteren en openstaan voor hun verhaal. En dat
ook nog eens binnen een krappe tijdsplanning.
Het werk als verzorgende is omvangrijk en
ingewikkeld! Daarom vind ik het zo belangrijk
dat mijn medewerkers samenwerken, samen
aan dingen denken, elkaar scherp houden en
inspireren. Daarvoor is een ‘aanspreekcultuur’
waarbij je elkaar op zaken durft te wijzen,
onmisbaar.”
“Oosterlengte heeft soms last van een ‘ons
kent ons’-cultuur. Mensen zijn niet alleen
collega’s, maar zijn ook buren, familie of ze
kennen elkaar van de sportvereniging. Dat
maakt het minder makkelijk om elkaar aan te
spreken als je ziet dat dingen niet goed gaan.
Daar komt bij dat medewerkers vinden dat
de leidinggevende hen moet aanspreken en
bijsturen. Maar dat is niet meer van deze tijd.
We hebben steeds meer te maken met mondige cliënten en mondige medewerkers. Onze
leiderschapsstijl moeten we daarop aanpassen.
Je hebt je eigen verantwoordelijkheid en moet
elkaar kunnen corrigeren.”

... Ik kan niet van
mijn medewerkers
verwachten dat ze eerlijk
zijn, als ik zelf een
verborgen agenda heb.

Naam	Hendrik Hemminga
Organisatie	zorgketen Oosterlengte,
Winschoten en omgeving
Functie	manager sector wonen en
zorg
Ideaal	Met elkaar een klimaat
van openheid creëren
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Voorbeeldgedrag laten zien
“We hebben binnen Oosterlengte enkele jaren
geleden het zorgleefplan geïntroduceerd. Maar
er is tijd en aandacht nodig om dat goed te
implementeren. We wisten nog niet precies
hoe we dit wilden aanpakken, totdat we
kennismaakten met Het Goede Gesprek van
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Vilans. Het programma bood ons de mogelijkheid om met medewerkers om de tafel te
gaan en de onderlinge dialoog te bevorderen.
We zijn begonnen in woonzorgcentrum de
Tjamme. Hier hebben we bijeenkomsten gehouden met de medewerkers en hen gevraagd
wat ze nodig hebben.

Een van de resultaten is dat een praktijkbegeleider van de bedrijfsschool meeloopt en
meewerkt op de afdeling. Zij geeft tijdens het
werk heel bewust feedback. Op deze wijze kan
ze door voorbeeldgedrag laten zien hoe het
anders kan. Ik hoop dat medewerkers zich aan
haar spiegelen. Dat ze zien dat het niet erg
is en zelfs goed om met elkaar te praten over
wat er beter kan. Ook de EVV-ers staan meer
stil bij hun werk in de vorm van intervisie.
Inmiddels willen we de methode van met
elkaar om de tafel gaan ook bij de andere
locaties van Oosterlengte introduceren. Het
gaat om het leveren van ‘warme’ zorg met als
resultaat de tevreden cliënt. Het instrument is
de dialoog. Maar hoe je die inzet en waarover
de dialoog gaat, hangt af van de situatie en
de locatie.”

Vertrouwen en veiligheid
“Ik heb door dit proces geleerd hoe belangrijk
vertrouwen en veiligheid zijn, wil je daadwerkelijk de dialoog verbeteren. Bij de locatie
Bloemenhof kwamen de medewerkers na overleg met twee zaken die ze wilden aanpakken:
afspraken met de familie over het gebruik van
koffie en de communicatie met hun leidinggevende. In eerste instantie was ik een beetje
teleurgesteld over deze keuzes: de ‘problemen’
die ze wilden aankaarten lagen wel erg buiten
henzelf. Totdat een medewerker mij vertelde
hoe dat kwam: ze waren het niet gewend
dat aan hen werd gevraagd wat ze van zaken
vonden en wat beter kon. Ze keken eerst even
de kat uit de boom, maar vonden het uiteindelijk heel positief om uitgenodigd te worden
om verbeterpunten aan te reiken. Uiteindelijk
waren de resultaten ver boven mijn verwachtingen. De medewerkers hadden met elkaar
heel zorgvuldig en genuanceerd de verbetervoorstellen besproken en opgesteld.”
“Als je aan medewerkers vraagt wat zij willen,
dan moet je ze ook medeverantwoordelijk
maken om het voor elkaar te krijgen. Ik kreeg
bijvoorbeeld in één van mijn cliëntenraden te
horen dat een cliënt niet naar het toilet kon
omdat de medewerkers koffiepauze hadden. Zo’n bejegening kan natuurlijk volstrekt
niet. Je kunt dan met je vingertje naar de
medewerkers wijzen en zeggen: dat mag niet.
Je kunt ook om de tafel gaan zitten en vragen
hoe zij eigenlijk denken over het pauzebeleid
in relatie tot de continuïteit van zorg. Dat is

		

... Sturen op ruimte is een
relatief nieuw managementbegrip,
maar eigenlijk is het toch
doodnormaal.
gebeurd en met elkaar hebben ze toen afspraken gemaakt over de werkzaamheden tijdens
de pauze. Als iedereen daarvan op de hoogte
is en je ziet dat een collega zich er niet aan
houdt, dan kun je je niet meer achter je leidinggevende verschuilen. Met elkaar creëer je
zo een klimaat van openheid.”

Sturen op ruimte
“Natuurlijk heb ik daar zelf ook een belangrijke rol in. Ik kan niet van mijn medewerkers
verwachten dat ze eerlijk zijn, als ik zelf een
verborgen agenda heb. Vanwege bezuinigingen hebben we vervelende maatregelen
moeten nemen met individuele gevolgen.
Daar ontkom je niet aan, maar je kunt er wel
voor zorgen dat je gemaakte keuzes duidelijk
uitlegt en, opnieuw, de dialoog aangaat. En
als ze iets van mij willen weten, dan kunnen
ze dat gewoon vragen. Transparant zijn dus.”
“Als manager bepaal ik het resultaat, maar
over de weg daar naartoe ga ik graag de
dialoog aan. Een idee wordt vaak beter als
je het er met elkaar over hebt. Ik geef mijn
medewerkers daarom de ruimte om binnen de
gestelde doelen zelf beslissingen te nemen.
Dat loslaten vind ik niet moeilijk. Sturen op
ruimte is een relatief nieuw managementbegrip, maar eigenlijk is het toch doodnormaal.
Je kunt toch niet alles alleen doen!”

Borgen door te reflecteren
“Cruciaal voor een succesvolle cultuurverandering is om niet achterover te leunen na
een eerste succes, maar om veranderingen te
borgen. Bij de Tjamme hebben we bijvoorbeeld aan het einde van elke werkdag een moment waarop de directe collega’s met elkaar
bespreken hoe het werk die dag is verlopen.
Dat kost niet veel tijd, maar zorgt er wel voor
dat iedereen scherp blijft. Gelukkig wordt dit
proces door het hoofd van de locatie goed
ondersteund. Dat is ook meteen een tweede
vereiste voor een verandering: dat je leidinggevenden volledig staan achter de nieuwe
manier van werken.”
“Iedereen kan leren om elkaar aan te spreken
en bewuster met het werk bezig te zijn, maar
dat kost wel tijd. Veel bestuurders zijn huiverig
voor nieuwe zaken die extra tijd kosten. Maar
tijd is rekbaar, althans de kwaliteit ervan. Dit
is zo belangrijk dat je er hoe dan ook tijd voor
moet vrijmaken. Je kunt beter in kwaliteit
investeren, dan in het gedoe na een klacht. Je
wilt niet weten wat een klacht aan tijd kost,
om nog maar niet te spreken van de imagoschade. Wat dat betreft is het bevorderen van
de dialoog goed voor de doelmatigheid. Als je
niet stilstaat, hobbel je door. Veranderen kan
niet zonder investering.”

... De kwaliteit van tijd is rekbaar.
Dit is zo belangrijk dat je tijd
moet vrijmaken.

Voorwaarden voor meer dialoog volgens Hendrik Hemminga
–	Zorg voor enthousiaste leidinggevenden die achter de nieuwe manier van werken staan en
deze kunnen overbrengen.
–	Investeer in tijd: veranderen kan niet zonder investering, maar die is het waard.
–	‘Practice what you preach’: als je van je medewerkers openheid en dialoog verwacht, laat dat
dan zelf ook zien.
–	Vertrouwen is essentieel. Dat is een kwestie van tijd, maar kun je ook zelf bevorderen door
openheid niet af te straffen.
–	Het is niet genoeg als medewerkers alleen meepraten, maak ze ook medeverantwoordelijk.
–	Geef medewerkers de ruimte om zelf binnen de doelstellingen initiatieven te ontplooien. Je
kunt het niet alleen.
– Blijf bij de les, ga niet achterover leunen na de eerste successen.
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	Soms moet je coachen, soms zeg je ‘zo gaan
we het doen’
De casus: Het Goede Gesprek zet trein in
beweging

Hoe verbeter je als zorgmanager de aanspreekcultuur in je organisatie? Voor die uitdaging stond
zorgmanager Desirée van Kooten van woonzorgcentrum Duinhage in Den Haag, onderdeel van
Humanitas Woonzorgplus. Ze besloot mee te doen aan Het Goede Gesprek. Adviseur Henry Mostert
van Vilans begeleidde haar op weg naar meer ruimte voor dialoog.

Waarom doet Duinhage mee?
De bewoners en medewerkers van Duinhage zijn over het algemeen
tevreden. Wat is dan de reden om mee te doen aan een ondersteuningstraject van Het Goede Gesprek? In het startgesprek dat Desirée van
Kooten heeft met Henry Mostert komen enkele zwakke plekken uit haar
organisatie naar voren.
1	Mensen met een lage zorgzwaarte krijgen vaak (te) veel zorg,
begeleiding en welzijnsuren. Sommige bewoners met een hogere
zorgzwaarte krijgen minder zorg.
Van Kooten: “We hebben in Duinhage te maken met hele ‘warme’ zorg,
maar mensen worden een beetje overzorgd. De medewerkers nemen alles over en cliënten en familie verwachten dit ook. Cliënten die nog zelf
koffie kunnen zetten, stoppen hiermee wanneer ze in Duinhage komen
wonen. Je kunt wel spreken van betutteling. Het is allemaal goed bedoeld, maar een warme deken kan ook verstikkend zijn. En behalve het
feit dat het mensen minder zelfredzaam maakt, kost het ook gewoon te
veel tijd om cliënten alles uit handen te nemen. Als we willen overleven, moeten we zakelijker worden en ons houden aan de uren van de
zorgzwaartepakketten (zzp’s).”
2	De medewerkers durven elkaar niet aan te spreken op gedrag en
zaken die niet goed gaan. Zij missen de durf én de vaardigheden.
Daardoor heeft de organisatie onvoldoende leervermogen.
“Mensen hebben het hier heel gezellig met elkaar. Natuurlijk wil ik dat
behouden, maar medewerkers vinden het daarom heel lastig om elkaar
op fouten te wijzen. Terwijl: zonder feedback kun je niet leren en maak
je de volgende keer weer dezelfde fout.”
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Toekomstbestendig met prettig werkklimaat
Van Kooten wil het fijne werkklimaat behouden, maar tegelijkertijd
zorgen dat Duinhage toekomstbestendig wordt.
“Het Goede Gesprek lijkt me een goed traject om met de medewerkers
te werken aan communicatie en met hen de dialoog aan te gaan.
Daarbij wil ik het goede van de organisatie behouden, namelijk de
goede sfeer en onderlinge verbondenheid en ook het goede zorgen
voor de cliënten. Maar tegelijkertijd moeten we zorgen dat we ons
redden in de toekomst. Dan moeten we ons wel aan de zzp’s houden
én elkaar durven aanspreken.”
Goede en slechte punten
Om erachter te komen hoe sterk de voedingsbodem is voor dialoog
in de organisatie, voert Mostert een VERS-scan uit (zie pagina 34).
Daarna organiseren Mostert en Van Kooten een verdiepingsbijeenkomst
om de resultaten van de scan door te spreken met de verpleegkundige,
teamcoördinator, zorgcoördinator en een aantal zorgmedewerkers. Van
Kooten vertelt welk resultaat de scan en het gesprek opleveren.
“De VERS-scan legde precies de vinger op
de zere plek. Wij dachten eigenlijk dat
de communicatie met de familie het
belangrijkste verbeterpunt zou zijn.
Uit de scan bleek echter duidelijk
dat de communicatie met elkaar prioriteit heeft. Wil Duinhage meegaan
met de tijd en toekomstbestendig
worden, dan moeten we hier écht
aan werken. Elkaar aanspreken op het
werk en hieruit leren én goed blijven
samenwerken.”

.... Wij dachten
dat communicatie met
familie hét verbeterpunt
was. Dat was echter
de communicatie
onderling.

... Uiteindelijk moet je als
manager loslaten en ruimte
geven. Of dat kan verschilt
per medewerker.
Doelen stellen
Met deze inzichten is een plan gemaakt voor de komende periode
waarin de volgende doelen centraal staan:
– Het verbeteren van de vaardigheden voor effectieve communicatie.
– Werken aan het blijvend leren in de organisatie.
–	Dilemma’s, fouten en onvolkomenheden niet meer onder het tafelkleed wegstoppen, maar onder ogen zien om hiervan te leren én te
verbeteren.
Plan van aanpak
Het plan van aanpak Duinhage kent de volgende onderdelen:
1	Medewerkers van de teams gaan in workshops oefenen met een
dialogische wijze van in gesprek gaan met cliënten, familieleden en
met elkaar.
2	De teams spreken met elkaar een reflectiewijze af, waarbij duidelijk
is: wie doen eraan mee, hoe ziet de werkwijze eruit, wie is er voor
verantwoordelijk dat het gebeurt, wie geeft leiding, wie organiseert
het.
3	Iedere medewerker van het team maakt in 2011 minimaal tweemaal
gebruik van het afgesproken reflectiemoment.
4	De verpleegkundige gaat een speciale opleiding doen om de reflectiemomenten te begeleiden.
5	De managers steunen en stimuleren (coachen) de verpleegkundige
en zorgcoördinatoren in zowel het voeren van de waarderende gespreksvoering als in het organiseren en uitvoeren van de afgesproken
reflectiemomenten.
6	Borging: na de projectfase van Het Goede Gesprek hebben betrokkenen concrete afspraken gemaakt over de manier waarop reflectiemomenten ingevuld zijn.

Conclusies verdiepingsbijeenkomst
Dit doet Duinhage (nog) niet goed
– Verdedigende respons bij feedback
– Geen terugkoppeling van vragen
– Voor de cliënt praten, praten over ‘hen’
– Afschuiven naar een ander
– Bij aanbod van ondersteuning weinig respons
– Over elkaar in plaats van met elkaar praten (roddelen)
– (Ver)oordelen

		

Dit doet Duinhage goed/meer dan goed
– Overleggen en rapporteren
– Aandacht hebben voor de cliënt in het gesprek
– Open houding
– Oplossend denken
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... Wonden verzorgen
kan iedereen leren, goed
communiceren is een
stuk moeilijker.

Resultaat: basis is er
Na uitvoering van het plan van
aanpak is de ondersteuning van
Vilans afgerond. Van Kooten pakt
het nu op samen met de teamcoördinatoren en de verpleegkundige.

“De basis is gelegd. Ik merk nu al dat medewerkers sneller naar me
toekomen als ze ergens mee zitten. Ook durven ze elkaar steeds meer
aan te spreken, terwijl ze dat vroeger niet deden, of gelijk op een aanvallende of juist heel verdedigende manier. Het gaat met kleine stapjes,
maar de verandering is er: ze denken beter na over hoe je iets zegt.
Het spannendste van werken in de zorg is natuurlijk het praten met de
cliënt. Wonden verzorgen kan iedereen leren, goed communiceren is
een stuk moeilijker.”

Lastig: samenwerking disciplines
In de workshops gaan de medewerkers oefenen met communiceren
met bewoners, familieleden en collega’s. Het blijkt dat de groepen
zorg en huishouding moeizaam samenwerken.
“De samenwerking tussen de verschillende disciplines moet nog veel
beter. Daar werken we ook aan. Per 2012 hoop ik dat de scheidslijn
tussen welzijn, huishouding en zorg weg is. We gaan voor een werkwijze waarbij de verschillende disciplines beter samenwerken aan een
gezamenlijk resultaat. Je moet alle faciliteiten geïntegreerd inzetten
om de cliënt echt centraal te zetten. En om doelmatig te werken met
de zorgzwaartepakketten. Dit is echter een lastig traject. Het Goede
Gesprek heeft mij in ieder geval geholpen om deze veranderingen in
te zetten.”
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Resultaat voor de cliënt
“Voor de cliënten is het natuurlijk ook prettig dat we hier aandacht aan
besteden. Dat we ons nu strikter gaan houden aan de zorgzwaartepakketten en minder gaan betuttelen, stelt niet iedereen even zeer op prijs,
maar de meesten begrijpen het wel. Ook nu weer: zolang je er maar
goed over communiceert. We hebben met veel cliënten een gesprek
gehad over het zzp. Als je het goed uitlegt, is er snel begrip.”
Hoe nu verder?
De (mogelijke) vervolgstappen voor Duinhage zijn:
–	De verpleegkundige gaat de periodieke reflectiemomenten verder
opzetten en voorzitten.
–	De teams gaan in hun overleggen werkvormen gebruiken die verdere
verdieping brengen.
–	Ook een korte dagevaluatie aan het einde van iedere dienst is nog
een ontwikkelmogelijkheid. Daarbij kunnen medewerkers stoom
afblazen en nog even open en eerlijk praten over hun ervaringen op
het werk.
Geleerde lessen
Wat heeft Van Kooten nog meer geleerd van Het Goede Gesprek,
naast de noodzaak voor een meer geïntegreerde en resultaatgerichte
werkwijze?
“Ik heb weer eens gezien dat je heel nadrukkelijk de medewerkers ‘aan
de hand moet meenemen’ bij een verandering. Juist het samen doen,
het er samen over hebben is van grote waarde voor verbeteringen in
de organisatie. Je hoopt dat mensen zich eigenaar gaan voelen van de
verandering en dat ze daarom hun verantwoordelijkheid nemen. Uiteindelijk moet je het als manager maar ook als teamleider loslaten en
ruimte geven. Of dat kan verschilt per medewerker. Niet iedereen leert
het communiceren met elkaar en met de bewoners even gemakkelijk.”
“Ontwikkeling en verandering gaan altijd gepaard met onzekerheid,
angst en gedoe. Als je veranderingen in de structuur doorvoert, moet
je daarna openstaan voor weerstand. Je kunt de onzekerheid van
medewerkers niet wegnemen, maar je kunt hun bezwaren wel serieus
nemen. Soms moet je coachen, dan vraag je aan je medewerkers wat
ze van je nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. En soms

moet je leidinggeven, dan zeg je: zo gaan we het doen. Verder kies ik
nadrukkelijker voor verzorgenden niveau drie, omdat zij beter verantwoordelijkheid nemen voor hun werk. Medewerkers op niveau twee zijn
ook waardevol, maar je moet hen meer opdrachten geven voor uit te
voeren taken.”

... Ik hoop dat
medewerkers zelf ook met
initiatieven gaan komen
voor verbeteringen.

De trein rijdt
Duinhage heeft een stap vooruit gezet en is hiermee ook meer toekomstbestendig. “De trein gaat nog niet zo hard, maar blijft wel in
beweging. Ik hoop dat hier over vijf jaar nog steeds zo’n prettige sfeer
hangt en dat medewerkers nog steeds plezier hebben in hun werk en
het gevoel hebben dat ze ertoe doen. Maar tegelijkertijd werken we
resultaatgerichter. Ik hoop dat de medewerkers zich steeds meer bewust
worden van dat belang en uiteindelijk ook zelf met initiatieven komen
om dat te verbeteren.”
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Over het traject
Ruimte voor dialoog

Het traject ‘Ruimte voor dialoog’ stimuleert teams om de samenwerking met cliënten
zo in te richten dat cliënten die momenten op een aangename en waardevolle manier
beleven.

Momenten van dialoog met de cliënt
–	De start van de dag: van tijdstip en manier van wakker worden,
opstaan, wassen en aankleden tot en met het ontbijt.
– De afsluiting van de dag.
–	De opname van een nieuwe bewoner, met alle onwennigheden die
daar voor de cliënt mee samenhangen.
–	De periodieke gesprekken met familieleden, bijvoorbeeld het
bespreken van de invulling van het zorgpakket.

Ook tussen medewerkers onderling zijn er heel wat momenten die
bepalend kunnen zijn voor het plezier en de kwaliteit van de samenwerking. Hierbij kan het traject ‘Ruimte voor dialoog’ eveneens helpen
om de manier van benaderen te veranderen. Het gaat dan om álle
medewerkers onderling, dus in een team, maar ook tussen leiding en
werkvloer, facilitair en zorg.

Momenten van dialoog tussen medewerkers
–	In de omgang met ‘moeilijk gedrag’ van cliënten, familieleden en
soms collega’s.
– 	Gedurende de zorgverlening en bij het ‘elkaar aanspreken op het
werk’.
– De overdracht tussen verschillende collega’s en teams.
– Het periodieke overleg met mantelzorgers.
– Het bilaterale en teamoverleg.
– Tijdens administratie- en registratiewerkzaamheden.
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Kenmerken van het traject ‘Ruimte voor dialoog’
Hoe kunnen organisaties er voor zorgen dat de vier aspecten van
dialoog – luisteren, vragen, inleven en samenwerken – (zie pagina 5)
vanzelfsprekend zijn in de organisatie? En dat ze op de verschillende
‘dialoogmomenten’ inderdaad aanwezig zijn? Deelname aan het traject
‘Ruimte voor dialoog’ kan een goede start zijn.
–	Het is een traject dat zorgorganisaties en hun medewerkers blijvend
op een hoger plan tilt door het ontdoen van ballast en onnodige
herstelwerkzaamheden. Maar ook door het scheppen van ruimte voor
dialoog binnen de organisatie.
–	Het traject is niet iets extra’s, maar focust zorgverleners op een
natuurlijke manier van werken, die zij zullen ervaren als bevrijdend,
motiverend en inspirerend.
–	Het maakt zorgverleners meer bewust van de ruimte die zij hebben
en versterkt hun professionaliteit als individu en als team. Het voedt
hun verantwoordelijkheidsgevoel voor de invulling van hun werk en
het welbevinden van cliënten.
–	Voorwaarde voor deze ogenschijnlijk simpele uitkomst: visie én
leidinggevenden die deze visie uitdragen en ruimte voor dialoog
faciliteren.
–	Doelmatigheid is hierbij een belangrijk criterium: leer- en werkprocessen kunnen (verantwoordelijkheid nemen voor) dialoog verhinderen en/of mogelijk maken.

Reacties van zorginstellingen
Enkele uitspraken van zorgdirecteuren en teamleiders die bij
proefprojecten betrokken waren:

Mogelijke resultaten
Het versterken van dialoog in het werk maakt heel wat ballast in het
dagelijks werk overbodig, of minder storend. Een klacht is geen kritiek
meer, maar een signaal dat zorgverleners en leidinggevenden helpt om
zich beter in te leven in wat cliënten, familieleden – en soms eigen
collega’s – belangrijk vinden. Mensen hoeven dus minder bang te zijn
voor kritiek. Zorg verlenen verandert van iets dat je vóór een ander
doet, naar samen mét anderen.
Het verwachte resultaat bij deelnemende organisaties:
– meer werkplezier
– betere onderlinge samenwerking
– minder roosteringsproblemen
– lager ziekteverzuim
– succesvoller werving van zorgverleners
–	meer sensitiviteit voor de wensen en behoeften van cliënten
en collega’s
– meer waardering van cliënten
– en dus een beter imago van de organisatie.

Hoe werkt het traject ‘Ruimte voor dialoog’?
In onze aanpak gaat het om het letterlijk en figuurlijk ruimte maken
voor dialoog. Zonder die ruimte houden medewerkers zich slechts
aan de uitvoering van taken. En daarbij komen miscommunicatie, misverstanden en verlies aan motivatie voor het vak vaker voor dan
ons lief is. Het ruimte scheppen voor dialoog kan negatieve invloeden
in het werk voorkomen. Essentieel daarbij is het eigenaarschap in ieders
rol, voor zowel de bestuurder, locatiemanager, operationeel manager als
zorgverleners, behandelaars en service- of facilitair medewerkers. Het
gaat er daarbij vooral om dat mensen vanuit hun eigen visie op goede
zorg staan voor hun vak, daar een professionele invulling aan geven en
zich verantwoordelijk voelen.
Oriënterend gesprek als start
Wanneer u denkt dat de samenwerking op locaties of binnen
afdelingen en teams beter kan, kunnen we de situatie bespreken om
de mogelijkheden globaal te verkennen. Dat gebeurt in een oriënterend
gesprek tussen de directeur en een van de senior projectleiders van
Vilans.

		

...	Met elkaar bezig zijn stimuleert werkplezier. Meer ruimte
voor dialoog zorgt voor sterkere verbinding.
...	Dit sluit aan bij ‘belevingsgerichte zorg’ – dat is als
beweging wel ingezet, maar vullen we nog te weinig in.
...	Deze manier van werken is de sleutel tot verbetering van
onze organisatie.
...	Dit is voor ons een goede hulp om op afdelingsniveau met
alle disciplines aan tafel te komen.
...	Het moet geen los project zijn met een ‘training
	gesprekstechniekjes’ maar een blijvend traject, gericht
op samenhang en opbouw in de organisatie op basis
van visie op de dienstverlening.

Presentatie voor bestuur en/of directie
Op basis van de achtergronden en huidige situatie van uw organisatie
maken we een eerste inschatting van de mogelijke bijdrage van het
programma. De filosofie, opzet en te verwachten resultaten kunnen we
indien gewenst presenteren aan het managementteam, OR, cliëntenraad
van de locatie of de zorgorganisatie. Het is namelijk cruciaal dat de inzet van het programma wordt gedragen door de top van de organisatie.
Organisatie
In de praktijk werkt het vaak het beste wanneer de opdrachtgever een
kleine stuurgroep benoemt vanuit het managementteam, dat regelmatig overlegt met het team van Vilans. Zo kunnen we de voortgang
bewaken en bespreken en kunnen eventuele afwijkingen of onvoorziene
omstandigheden snel worden gesignaleerd en besproken. Andere kleine,
operationele werkgroepen stellen we per locatie in overleg samen.
De keuze is aan u!
Als u besluit daadwerkelijk samen met ons aan de slag te gaan, kunt
u afhankelijk van de situatie en uw wensen kiezen voor een of meer
interventies. Die geven een aanzet tot verandering van de organisatie
en het letterlijk scheppen van meer ruimte voor dialoog.
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Voedingsbodem voor dialoog: VERS
In het voortraject van Het Goede Gesprek waren we op zoek naar
organisaties die reeds werk maakten van ‘dialoog’. Door de vele
gesprekken met deze organisaties ontdekten we de werkende
bestanddelen, oftewel de ‘voedingsbodem voor dialoog in de
organisatie’. Deze bestanddelen noemen we VERS.
V = Visie
Dialoog en vraaggerichtheid staan in de visie of missie van de
organisatie beschreven. Deze is vertaald in concrete verwachtingen en
gedrag. In alle onderdelen van de organisatie weten de medewerkers
wat de visie of de missie precies voor hen betekent in hun concreet
handelen. Visie is benoembaar in een kort en krachtig ‘motto’ waaraan
de medewerkers hun gedrag en beslissingen kunnen spiegelen, zoals ‘de
klant komt van rechts’ of ‘het huis is van de bewoner’.
E = Educatie
Leren en veranderen gaan samen. Dit zien we terug bij het inwerken.
Medewerkers kunnen het gewenste gedrag afkijken bij collega’s die,
veelal zonder dat ze zich daarvan bewust zijn, als rolmodel voor
excellente zorg functioneren. Tevens zijn er vormen van reflectiemomenten (tijdens en na het werk). Tot slot zet men instrumenten in
als hulpmiddel (niet als doel) om met aandacht en respect in gesprek
te gaan met bewoners, familie en met collega’s onderling.

Diagnose-interviews
De volgende stap kan bestaan uit een ronde van diagnose-interviews
met een doorsnede van management, teamleiders, zorgverleners, facilitair medewerkers en cliëntenvertegenwoordigers. Dit geeft inzicht in de
bestaande ruimte voor dialoog, de mogelijke knelpunten en de manier
waarop de verschillende betrokkenen daarover denken.
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R = Ruimte en rust
Ruimte en rust voor verzorgenden. De medewerkers krijgen van collega’s
en leidinggevenden ruimte voor contacten en gesprek én voor reflectie.
Zijzelf geven die ruimte ook aan hun collega’s, bewoners en familie.
S = Sturing/management
De managers en teamleiders zijn voorlevend en inspirerend voor de
medewerker. Zij hebben hier een coachende stijl en vervullen een voorbeeldfunctie in hoe dialoog als basishouding in de dagelijkse praktijk
eruit ziet. Deze stijl is niet voorbehouden aan bepaalde lagen in de
organisatie, maar van de top.

In iedere organisatie zijn in meer of mindere mate de VERS-aspecten
aanwezig. Het geeft aan in hoeverre de context de dialoog in de praktijk
bevordert dan wel belemmert. Het versterken van VERS-elementen, het
VERS-er maken dus, is dan ook een belangrijk aangrijpingspunt voor
structurele verbeteringen.

VERS-scan
Aan de binnen Het Goede Gesprek ontwikkelde online VERS-scan
kunnen een grote groep medewerkers, leidinggevenden of managers
anoniem deelnemen. De scan kan inzicht geven in de bestaande ruimte
voor dialoog in de organisatie op de thema’s:
– Visie
– Educatie/leren
– Ruimte/rust voor professionaliteit
– Sturing/management
De VERS-scan geeft inzicht in hoe verschillende betrokkenen deze
thema’s beleven. De uitkomsten zijn een goed hulpmiddel voor verdiepende gesprekken met medewerkers en leidinggevenden over gewenste
verbeteringen.

Advies en plan van aanpak
Vilans maakt op basis van de uitkomsten van de diagnose-interviews
en/of de VERS-scan een verbeteradvies en plan van aanpak. Dat leggen
we voor aan de raad van bestuur of directie. In het plan beschrijven we
aan de hand van de achtergronden, omvang en uitgangssituatie van de
organisatie welke activiteiten we voor wie kunnen uitvoeren, in welk
tijdpad inclusief een overzicht van de kosten.
Gerichte begeleiding en ondersteuning
De inhoud van het advies en het plan van aanpak kan per organisatie verschillen. Eén ding is in elk geval zeker: het is geen ‘gewoon
trainingsprogramma’ met losse modules, maar een begeleidings- en
ondersteuningstraject. Teams, hun leidinggevenden en alle andere
betrokkenen leren anders kijken naar de organisatie. Ook leren ze beter
samenwerken in de kernactiviteiten van de organisatie voor de cliënten.
Onderdelen zoals workshops en coaching worden als integraal onderdeel van het traject aangeboden, gericht op de praktijk.
Resultaatmeting
Uiteraard besteden we ook aandacht aan het meten van resultaat. Dit
kan eventueel worden gekoppeld aan bestaande tevredenheidsonderzoeken. Een aparte resultaatmeting, bijvoorbeeld op de VERSonderdelen, is eveneens mogelijk.
Borgingsplan
De eerste resultaatmetingen worden opnieuw gevolgd door enkele
parallelle trajecten, met als doel de veranderingen in de organisatie te
‘borgen’:
–	Het opzetten en begeleiden van ‘spiegelgesprekken’ over de bevindingen tussen teamleiders en zorgverleners, tussen zorgverleners en
cliënten/familieleden en tussen zorgverleners binnen een team. Het
doel is om de sfeer van onderling uitwisselen en leren in stand te
houden en te bevorderen.
–	Terugkoppelen van essentiële stuurinformatie naar het management- en bestuursniveau, zoals geformuleerd in de eerste bijeenkomsten.
–	Communicatie naar alle betrokkenen over de bereikte en nog na te
streven veranderingen/verbeteringen.
Dit kan periodiek worden herhaald, waar nodig met een aangepaste
invulling, intensiteit en begeleiding.

		

Wat kost het?
Het inzetten van een traject betaalt zich terug, omdat het zorgt voor
een blijvende verbetering van de onderlinge samenwerking. Meer
werkplezier, een betere werksfeer, minder fouten in de zorg en minder
herstelwerkzaamheden door het eerder tackelen van fouten zijn het
gevolg. Dit gebeurt niet vanzelf na het volgen van een aantal workshops, maar is afhankelijk van de vertaling naar de werkpraktijk. Vilans
begeleidt en ondersteunt daarbij. In de eerste fase is er een intensieve
begeleiding door Vilans, onder leiding van een projectleider. In latere
stadia is onze begeleiding minder intensief en vaker op basis van periodiek overleg.
De kosten van onze ondersteuning drukken we uit in een richtbedrag per medewerker per jaar. De kenmerken van de organisatie zijn
daarvoor bepalend, zoals de urgentie en omvang van de benodigde
verandering, mate van aanwezige cultuurverschillen onder medewerkers
en cliënten, aantal teams ten opzichte van aantal medewerkers, aantal
leidinggevenden ten opzichte van aantal teams, te verwachten verloop
en instroom van nieuwe medewerkers en de eventuele spreiding van
locaties. Deze factoren bepalen het aantal en de aard van de activiteiten en de doorlooptijd die daarvoor nodig is.
Voor de uitvoering van de diagnosegesprekken en/of de VERS-scan
en het uitwerken van de rapportage rekenen we kosten. Wanneer ons
voorgestelde plan van aanpak wordt aangenomen, vervalt een deel van
deze kosten.

Referenties
Heeft u vragen over de achtergronden, opzet of te verwachten uitkomsten? Vilans brengt u graag in contact met relaties die betrokken zijn
geweest bij de proefprojecten die tot ‘Ruimte voor dialoog’ hebben geleid. In dit boek zijn bovendien een aantal van de ervaringen opgenomen die bestuurders en locatiemanagers hebben met het scheppen van
meer ruimte voor dialoog. Laat hun verhaal u inspireren tot een visie op
de zorg waarin de dialoog een vaste plek krijgt!

Meer informatie
	Meer informatie over het traject Ruimte voor dialoog vindt u op
www.vilans.nl/ruimtevoordialoog.
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Over Vilans
Vilans is het landelijke kenniscentrum voor langdurende zorg.
Samen met het veld pakken we urgente problemen aan. We
inspireren elkaar om vernieuwende en praktijkgerichte
oplossingen in gang te zetten. We versterken organisaties en
hun medewerkers in hun werk. En we versnellen processen
die nieuwe kennis structureel helpen invoeren in de praktijk.
Zo houden we met elkaar niet alleen de zorg en ondersteuning
efficiënt én van goede kwaliteit. We verbeteren zo ook de
kwaliteit van leven van mensen die de zorg en ondersteuning
nodig hebben. Daar is het ons uiteindelijk om te doen.

Wat beoogen we met Dialoog als
basishouding in de langdurende
zorg?
De professionaliteit van zorgverleners
versterken door te investeren in de
menselijke maat.
Vooral door verzorgenden in staat te
stellen om ‘het goede goed te doen’. Door
hen beter toe te rusten om ‘in gesprek te
gaan’ met de cliënt, met elkaar en met
andere betrokkenen.
Zorgorganisaties ondersteunen om rust
en ruimte te creëren voor de dialoog
als basishouding van zorgverlener en
management. En zo ook het werken in de
zorg weer aantrekkelijker te maken.
Meer informatie vindt u op
www.vilans.nl/communiceren

Catharijnesingel 47 • Postbus 8228 • 3503 RE Utrecht
030 789 23 00 • info@vilans.nl • www.vilans.nl
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Sturen op ruimte voor dialoog
Een doelmatige organisatie en meer werkplezier. Dat is de
managementopgave van managers en bestuurders in de zorg.
Het middel om dat te bereiken is volgens Vilans het verstevigen
van de dialoog. We illustreren dit met verhalen van acht managers
en bestuurders van zorgaanbieders, twee vertegenwoordigers van
cliëntenraden en een filosoof.

Kern van de verhalen is de manier waarop je ruimte kunt creëren
voor cliënten, medewerkers en leidinggevenden om het juiste
gesprek te voeren. De verhalen gaan over de keuzes die de
geïnterviewden elke dag maken en de moeite die hen dat kost.
Daarbij durven zij de begrippen kwaliteit en doelmatigheid in
één zin te gebruiken. Het gaat om de balans, en dialoog is het
hulpmiddel om die balans te vinden.

Vijf van de geïnterviewden hebben deelgenomen aan een
ontwikkelingstraject van het project Het Goede Gesprek van
Vilans. Op basis van deze ervaringen heeft Vilans het nieuwe
traject ‘Ruimte voor dialoog’ ontwikkeld.
De toelichting op dit traject onder het motto ‘terug naar een
meer natuurlijke manier van werken’ is het sluitstuk van deze
publicatie.
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