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Inleiding 

In 2017 hebben er bij Ons Tweede Thuis teamreflecties plaatsgevonden op basis van het vernieuwde 

kwaliteitskader. Reflecteren is voor de medewerkers van Ons Tweede Thuis niet nieuw. We hebben 

immers de reguliere teambesprekingen, intervisie en coaching, waarbij allerlei vormen van reflectie 

komen kijken. Wel nieuw is de methode die is ontwikkeld als handvat voor de teams om te 

reflecteren. De ontwikkeling van deze methode is een proces op zich geweest. Dit begon met een 

beleidsdag op 15 juni 2017 waarbij locatiemanagers en 1-2 begeleiders per locatie aanwezig waren. 

Op deze beleidsdag zijn alle bouwstenen van het vernieuwde kwaliteitskader, waaronder de 

teamreflecties, op interactieve wijze gepasseerd.  

 

Daarna is een werkgroep (bestaande uit locatiemanagers, medewerkers, interim-procesbegeleiders 

en coaches) aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een ondersteunende methode voor de 

teamreflecties. Dit heeft geresulteerd in een ‘’toolkit’’ voor de teamreflecties 

(https://www.onstweedethuis.nl/goed-leven/team-in-gesprek/). In deze toolkit worden de thema’s 

toegelicht waarop gereflecteerd kan worden, nl.: 

A. Kwaliteit van leven 

B. Methodische cyclus 

C. Veilige Zorg 

D. Succesvol team en werkproces 

Medewerkers kunnen zelf kiezen op welke thema’s ze willen reflecteren, en kunnen daarnaast ook 

een eigen thema kiezen. De rode draad in de teamreflectie wordt gevormd door de vragen:  

- Waar ben je trots op? 

- Wat zijn de ontwikkelpunten? 

- Welke verbeteracties zet je daarop in? 

Als teams dat willen kunnen ze een interim-procesbegeleider of coach vragen om hen te begeleiden 

in de teamreflectie.  

 

We zijn in september 2017 begonnen met de teamreflecties. Uiteindelijk hebben 62 teams 

gereflecteerd. Om de resultaten van de teamreflecties zichtbaar te maken, is een digitale vragenlijst 

ontwikkeld waarin de teams hun bevindingen hebben terug gekoppeld. Op deze resultaten heeft de 

werkgroep teamreflecties op 5 en 6 februari 2018 een analyse gedaan, met de bedoeling om per 

thema een beeld te geven van wat er leeft binnen de teams en hoe medewerkers bezig zijn met het 

verbeteren van de zorg en de samenwerking. Deze resultaten worden hieronder weergegeven, en 

zijn verwerkt in ons kwaliteitsverslag 2017. 

 

  

Teamreflecties 

Resultaten 2017  

https://www.onstweedethuis.nl/goed-leven/team-in-gesprek/
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THEMA  A  –  KWALITEIT VAN LEVEN 
 

A1 – Persoonlijk Zorg (17 teams) 

Medewerkers zijn er trots op dat ze goed luisteren naar de individuele wensen, vragen en behoeften 

van de cliënt en hun netwerk. Daarnaast is men is alert op de lichamelijke en emotionele signalen. 

Cliënten worden benaderd op hun emotionele ontwikkelingsniveau. Ze voelen zich vertrouwd en 

kunnen zichzelf zijn.  

 

Medewerkers vinden dat ze zich kunnen verbeteren in het volgen van het tempo van de client : 

hiervoor wordt ‘’Ben Ik Tevreden’' (BIT) genoemd als geschikt instrument. Verder streeft men naar 

een vergelijkbaar niveau van zorg in het weekend en door de week.  Voor het begeleiden van 

clïënten in de palliatieve fase wil men meer kennis vergaderen zodat het niveau de zorg in deze fase 

meer maatwerk wordt. 

 

Het leveren van meer persoonlijke zorg wordt verbeterd door meer kennisdeling. Zo gaan 

medewerkers op werkbezoek bij andere zorgorganisaties en volgen (o.a.) de BIT training. Men wil de 

IBM’s anders gaan inrichten, door bijv. samen iets te gaan doen wat de cliënt leuk vindt. 

 

‘’We bieden warme zorg waarbij wordt uitgegaan van ieders wensen’’ 

Bron: WC Schoolweg  

 

A2 – 3hoek en netwerk (14 teams) 

 

Binnen Ons Tweede Thuis is een toenemend aantal medewerkers de 3hoekstraining gaan volgen. 

Hierin worden handvatten aangeboden hoe om te gaan met kritische  ouders, en heeft geresulteerd 

in een beter contact. Met name op de kinderlocaties is sprake van een hechte band met ouders. Op 

een locatie is een nieuwe start gemaakt met ouders door een informatieavond over de 3-hoek te 

organiseren. Tenslotte is men trots op de uitbreiding van het aantal vrijwilligers, dat geeft ruimte 

voor meer persoonlijke aandacht van de professionals en is (naar de visie van Ons Tweede Thuis) van 

toegevoegde waarde voor een Goed Leven van de cliënt. 

 

Waar het ene team al verder in is, moet het andere team zich nog ontwikkelen: hoe ga je om met 

kritische ouders, hoe spreek je de verwachtingen naar elkaar goed uit? Een aantal teams streeft 

ernaar om ouders en netwerk nog meer te betrekken dan nu het geval is. 

 

Er zijn verschillende ideeën om elkaar beter te leren kennen en het netwerk meer te betrekken. Zo 

wil men ouderavonden organiseren, ouders uitnodigen voor weekendactiviteiten, meer/beter 

communiceren via de nieuwsbrief, een smoelenboek maken voor begeleiders zodat het netwerk hen 

weet te vinden.  

 

‘’We hebben met het netwerk afgestemd hoe zij op de hoogte gehouden willen worden over 

belangrijke zaken’’ 

Bron: WV Groenhof 

 

A3 – Vrijheidsvergroting (13 teams) 

 

Teams zijn er trots op dat ze er zich van bewust zijn welke vormen van vrijheidbeperking er worden 

toegepast. Cliënten worden gestimuleerd en geprikkeld om hun vrijheid te vergroten, er wordt 

‘’probeerruimte’’ gegeven en er worden keuze aangeboden, met oog voor het kunnen en aankunnen 
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van de cliënt. Als er sprake is van verschil van inzicht in het kunnen/aankunnen vanuit cliënt of 

netwerk dan wordt het gesprek aangegaan. 

 

Medewerkers streven ernaar om meer te (durven) loslaten. Soms wordt daarbij een spanningsveld 

ervaren tussen vrijheidsverruiming en de veiligheid van de cliënt.   

 

Om vrijheidsverruiming meer vorm te kunnen geven heeft men vooral behoefte aan kennis. Men is 

van plan om de training vrijheidsverruiming te volgen en de BIT-training, om van daaruit 

vrijheidsverruimende doelen te kunnen stellen voor de cliënt.  

 

A4 - Onderdeel van de samenleving (7 teams) 

 

We zijn trots op de exposities zie voor en door cliënten worden georganiseerd. Op het feit dat er 

vrijwilligers zijn die extra individuele aandacht kunnen geven. En op de gewone werkplekken voor 

cliënten 

 

Tegelijkertijd willen we nog meer vrijwilligers aantrekken, zodat er extra tijd beschikbaar is voor de 

cliënten. En het netwerk actiever betrekken.  

 

Cliënten worden geholpen om meer aan de samenleving deel te nemen door meer activiteiten te 

organiseren, wandelen etc..  

 

 ‘’We zijn trots op de open en gastvrije sfeer waardoor buitenstaanders makkelijk binnen komen’’ 

Bron: DC Poldersport 

 

A5 – Vitaliteit (8 teams) 

 

We zijn trots op de bewustwording rond vitaliteit. Er wordt vaak vers gekookt en gezonder gegeten.  

Cliënten bewegen meer dan voorheen (hometrainer, zwemmen etc.), er wordt meer gewandeld 

door dit onderdeel te maken van het dagprogramma (bijv. wandelen naar het dagcentrum). 

  

Het is niet altijd makkelijk om het belang van vitaliteit over te brengen naar de cliënt. Er wordt 

gezocht naar geschikte manieren om dit te doen, zodat gezondheid en vitaliteit iets van de cliënt zelf 

wordt.  Activiteiten aangepast op de individuele cliënt zodat dit meer aansluit bij zijn wensen.  

 

Bij vitaliteit en gezondheid is het belangrijk dat er afgestemd wordt in de driehoek: wat verstaan 

ouders onder vitaliteit, vinden we dezelfde dingen gezond, delen we dezelfde visie? In overleg met 

client, ouders, de diëtiste, SamenFit wordt afgestemd waar we voor gaan. Ook  het aantrekken van 

vrijwilligers speelt een belangrijke rol, met name in de ruimte die dan ontstaat voor meer bewegen. 

 

 ‘’We eten veel gezonder en de meeste bewoners zijn aanzienlijk afgevallen’’ 

Bron: WC Schoolweg  

 

A6 -  Ontwikkeling van de client (17 teams) 

Cliënten zijn bezig met hun persoonlijke ontwikkeling o.a. door de cursus Flink, PMT te volgen, of via 

de academie van zelfstandigheid. We zijn er trots op dat cliënten zich ontwikkelen in het maken van 

eigen keuzes en het tonen van meer initiatief. Zij kunnen steeds zelfstandiger werken, overleggen en 

samenwerken. Om dit te bereiken is in eerste instantie veel individuele aandacht nodig die ook 

wordt gegeven. De BIT is een mooie manier om de ontwikkeldoelen voor cliënten te achterhalen. 

 



- 4 - 
 
 
2017 

Soms is het goed om cliënten meer te durven loslaten, en hen te laten ervaren (binnen de grenzen 

van veiligheid) wat de consequenties van hun keuzes zijn. We willen de cliënten meer hun eigen 

doelen laten bepalen, niet van buiten opgelegd maar vanuit henzelf.  

 

Medewerkers zoeken handvatten die zich richten op de ontwikkeling van de cliënt. Dat vertaalt zich 

in het zich verdiepen in methoden daartoe (training/kennis). Via de BIT willen we ontwikkeldoelen 

voor de cliënten achterhalen zodat hun onderliggende behoeftes worden vervuld. Ook de methode 

Vlaggenspel wordt hier genoemd. Binnen het MDO en de teamvergadering wordt gezocht naar meer 

ruimte om de ontwikkeldoelen voor cliënten te bespreken. 

 

‘’Cliënten toekomst-proof maken’’ 

Bron: WV Zijdelveld 

 

 

Beschouwing (werkgroep) 

We zorgen graag goed voor onze cliënten, en streven naar een zo goed mogelijk leven voor hen. 

Soms zorgen we een beetje té goed, dan hebben we moeite met loslaten, en geven we te weinig 

ruimte om iedereen z’n eigen fouten te laten maken. In het streven naar een Goed Leven ervaren we 

een spanningsveld, want geven we teveel ruimte dan kan kunnen de risico’s te groot worden, en 

geven we te weinig ruimte wat dan weer indruist tegen vrijheidsverruiming. We merken dat als er 

aan de ene knop wordt gedraaid (bijv. cliënt bepaalt zelf dat hij niet altijd gezond eet) dit 

consequenties heeft voor de andere knop (vitaliteit wordt niet beter van ongezond eten). We zijn  

continu op zoek naar de juiste balans. Dit betekent dat het goede gesprek in de 3hoek heel belangrijk 

is en blijft: gezamenlijk bepalen we wat verantwoorde risico’s zijn zodat kwaliteit van leven op de 

voorgrond blijft.  
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THEMA B – METHODISCHE CYCLUS 
 

B1 – Cliëntplan (21 teams) 

We zijn er trots op dat alle cliënten waar een cliëntplan hebben en dat alle informatie in het ECD zit. 

Medewerkers krijgen het ECD steeds beter in de vingers. Door het ECD worden de rapportages 

sneller gelezen en is men eerder op de hoogte van wat er speelt. Ook zijn we er trots op dat er 

efficiënt gerapporteerd wordt, d.w.z. alleen op de dingen die er echt toe doen. 

 

‘’We zijn er trots op dat we zo efficiënt mogelijk rapporteren, op punten die echt van belang zijn’’ 

Bron: DC Floriande 

 

Tegelijkertijd zijn de dingen waarop we trots zijn op bij sommige teams ook ontwikkelpunten zijn. 

Teams ontwikkelen zich nog in doorlopen van de methodische cyclus en in inhoudelijk en minder 

uitgebreid rapporteren. Doordat meerdere mensen in 1 cliëntplan werken wordt er soms ook dubbel 

gerapporteerd, of dubbele doelen gesteld. Kortom er is ruimte voor verbetering van de kwaliteit van 

rapporteren.  

 

De oplossing voor genoemde ontwikkelpunten zoeken we in het inzetten van het ECD-nazorgteam: 

dit team ondersteunt op team/locatieniveau (o.a.) in het opzetten van een efficiënte methodische 

cyclus en op het SMART formuleren van doelen. Daarnaast willen we de cliëntplannen meer samen 

met de cliënten gaan maken. De BIT wordt hierbij genoemd als middel om cliënten meer te 

betrekken. 

 

‘’We willen nog meer SMART worden, minder ingewikkelde regelzaken in het ECD waardoor er meer 

tijd overblijft voor de cliënten’’ 

Bron: WV Zijdelveld 

 

 

B2 – Betrekken van het netwerk (9 teams) 

 

We zijn er trots op dat het netwerk goed is geïnformeerd, er zijn korte lijnen, men is op de hoogte 

van wat er speelt. Het netwerk is ook meer betrokken bij activiteiten op de locatie, bijv. bij het 

uitbrengen van de nieuwsbrief, het bijwonen van thema-avonden, en het samen koken. 

 

Tegelijkertijd zijn dit ook de punten waar verbetering mogelijk is: het streven is om ouders en 

cliënten meer te betrekken bij cliëntplan, bij de activiteiten op locatie, en om meer 

buddies/vrijwilligers  in te zetten zodat ruimte ontstaat voor leuke dingen.  

 

De BIT wordt genoemd als tool om cliënten meer te betrekken bij het opstellen van het cliëntplan. 

Als cliënten dit zelf niet kunnen wordt aan ouders gevraagd om hierbij te helpen en aan te vullen. 

 

‘’We zouden meer ouders en cliënten kunnen betrekken bij het opstellen van het cliëntplan’’ 

Bron: WC Schoolweg 

 

B3 – Cliënttevredenheid: Ben Ik Tevreden 

Teams hebben niet gereflecteerd op dit thema. Dit was voor 2017 te kort dag omdat de organisatie  

in november met de BIT in de praktijk van start is gegaan (na diverse trainingsrondes). 
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B4 – Samenwerking Wonen en dagbesteding (24 teams) 

 

We zijn er trots op dat de samenwerking tussen wonen en dagbesteding is verbeterd. Medewerkers 

van Wonen en Dag vallen zo nodig voor elkaar in, en sluiten aan bij elkaars teamvergaderingen. Het 

cliëntplan wordt gezamenlijk geschreven en aangevuld. Sinds de komst van het ECD zijn de lijnen 

korter, en de informatieoverdracht is verbeterd doordat je verder in de tijd kan teruglezen.  

 

Tegelijkertijd zijn dit ook de punten waar verbetering mogelijk is. Daar waar de samenwerking  niet 

altijd soepel verloopt bestaat soms een wij-zij gevoel. Hier is ruimte voor verbetering van de 

onderlinge communicatie door niet te lang te wachten met feedback geven, en door meer samen op 

te trekken in het ECD. 

 

Om de overdracht en  communicatie tussen Wonen en Dag te verbeteren wordt dit punt 

geagendeerd op in de teamvergadering. Men blijft het gesprek aangaan met elkaar om onderling 

vertrouwen te geven. Ook wordt de oplossing gezocht in het regelmatig (1x per half jaar) inplannen 

van een gesprek tussen de pb-ers van Wonen en Dag. 
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THEMA C – VEILIGE ZORG 
 

C1 – Veiligheid op locatie (22 teams) 

We zijn er trots op dat we oplettende teams hebben. Medewerkers zijn getraind op BHV, ook 

cliënten doen soms mee in de BHV training. Men is zich bewust van het volgen van de 

veiligheidsprotocollen, bijvoorbeeld bij het versieren van de woning wordt er goed op 

brandveiligheid gelet. Het brandalarm wordt maandelijks getest, en er is aandacht voor de 

ontruimingsoefening.  

 

Mogelijkheden tot verbeteringen worden onder andere in materialen en gebouwen gezien. Zoals 

bijv. het aanpassen van een trapportaal en een badkamer die onveilig kunnen zijn voor oudere 

bewoners. Maar ook het vergroten van het veiligheidsbewustzijn van medewerkers wordt als 

ontwikkelpunt genoemd, bijv. rondom de veiligheid van cliënten die zonder toezicht met machines 

werken 

 

Een goede bezetting rond de zomerperiode is een manier om de veiligheid op locatie beter te 

borgen. Verder gaat men budget aanvragen voor verbeteringen aan materialen en gebouwen. En 

voor trainingen (voor medewerkers en cliënten) die de kennis rondom bepaalde aspecten van 

veiligheid verdiepen. 

 

‘’Nergens zo veilig als op Zijdelveld wat betreft brandpreventie. Hier wordt veel aandacht aan 

besteed’’ 

Bron: WV Zijdelveld 

 

 

C2 – Medicatie (13 teams) 

We zijn er trots op dat we een zorgvuldig medicatiebeheer hebben: de medicijnkast is op 

overzichtelijk, de EHBO-kist wordt regelmatig gecontroleerd, er wordt goed afgetekend en 

gedubbelcheckd bij het uitzetten én afgeven van medicatie, kortom het proces is onder controle. 

Veel locaties hebben een aandachtsfunctionaris medicatie die dit proces faciliteert. En waar mogelijk 

hebben cliënten hun medicatie in eigen beheer.  

 

Tegelijkertijd zijn dit bij andere teams ook de ontwikkelpunten. We zouden elkaar meer willen 

aanspreken op het meteen aftekenen van medicatie en het bijhouden van de mappen, dat is niet 

altijd makkelijk. Als er nieuwe medewerkers zijn is de te volgen procedure niet altijd duidelijk voor 

hen: hoe zorgen we ervoor dat dit op tijd bij hen bekend is zodat incidenten worden voorkomen? 

 

Het borgen van de procedure in medicatie wordt vooral gezocht in het inbouwen van checks (bijv. 

het checken van de aftekenlijst), het maken van onderlinge afspraken en het regelmatig evalueren 

van de werkwijze.   

 

Beschouwing medicatie (werkgroep) 

E-learning zou een mogelijkheid zijn om ook nieuwe medewerkers snel in te werken. Verder zouden 

de autorisaties digitaal ondersteund kunnen worden door het leermanagement-systeem, waarbij 

medewerkers er op attent gemaakt worden als hun autorisatie afloopt en zelf actie kunnen 

ondernemen om hun autorisatie te actualiseren. Tenslotte zouden de mogelijkheden van e-consult 

verkend kunnen worden waardoor aandoeningen van cliënten wellicht sneller ontdekt worden 

zonder hen met een doktersbezoek te belasten. 
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C3 – Agressie (13 teams) 

We zijn er trots op dat, op sommige locaties, het aantal agressie-incidenten omlaag gaat. Door het 

werken met signaleringsplannen  kunnen we spanning eerder herkennen en weten we hoe we 

hierop kunnen anticiperen: medewerkers zijn zich bewust van kleine signalen en handelen 

preventief. Er is extra aandacht voor de gevoelige cliënten in de vorm van één op één begeleiding. 

Ook is het fijn dat medewerkers elkaar opvangen na een heftig voorval. 

 

Door het actueel houden van kennis en kunde proberen we zo goed mogelijk om te gaan met 

agressie. We moeten er alert op blijven dat agressief gedrag niet als gewoon wordt gezien. Ook 

eenduidigheid in de begeleiding kan een punt van aandacht zijn in het voorkomen van agressie: 

 

“Het zit hem in kleine dingen, we voorkomen dat agressie verder oploopt’’ 

Bron: team WV Getsewoud 

 

Als er risico is op agressie zetten medewerkers in 2018 in op het leren van PV technieken, en scholing 

op preventie. Ook wordt er op een locatie een vernieuwde indeling van het team gemaakt waardoor 

de kwaliteit van de medewerkers beter aansluit bij de zorgvraag van de cliënten. 

 

C4 - Incidenten (11 teams) 

 

We zijn er trots op dat we proactief werken: we signaleren op tijd en spelen proactief in op de 

behoeften van de cliënten.  

 

Een ontwikkelkans zit in het eenduidig invullen van de incidentmeldingen: het is niet altijd duidelijk 

wat wel/niet gemeld zou moeten worden, dat moeten we gezamenlijk goed afspreken. Een 

eenduidige melding van incidenten kan inzicht geven in een patroon, waaraan dan weer gewerkt kan 

worden. Ook de evaluatie van incidenten kan hier en daar beter, zodat een herhaling voorkomen 

wordt. Tenslotte ervaren we een spanningsveld tussen zelfbepaling en vrijheidsvergroting: 

 

‘’We gaan een open gesprek aan met de driehoek over zelfbepaling en vrijheidsvergroting: het is een 

zoektocht  naar de balans tussen wat de client zelf wil en wat goed is en verantwoord’’ 

Bron: team WV/DC Hankstraat 

 

We streven dus naar het beter en eenduidiger invullen van incidenten, en het evalueren van 

incidenten. Een van de teams team zet hier een procesbegeleider op in: incidentmeldingen worden 

met behulp van het intervisiemodel CREA-M besproken. Een ander team brengt bijzonder gedrag in 

kaart met een ABC-lijst of met film. 
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THEMA D – SUCCESVOL TEAM EN WERKPROCES 
 
D1 - Kennis en Kunde (17 teams) 
 
We zijn er trots op dat er veel verschillende kennis en kunde aanwezig is binnen de teams. Er zijn 

zeer veel verschillende kwaliteiten en vaardigheden in de teams waar optimaal gebruik van wordt 

gemaakt. Ook is te merken dat door het volgen van cursussen de kennis over de doelgroep toeneemt 

waardoor cliënten meer op maat benaderd worden: 

 

‘’Er is voldoende ruimte binnen de organisatie en de locatie om je als medewerker blijvend te 

ontwikkelen door het volgen van cursussen en opleidingen’’ 

Bron: team WV Hoofdweg 

We willen ons blijven ontwikkelen en dat doen we door regelmatig (doelgroepgebonden) cursussen 

te volgen. Sommige teams willen juist minder cursussen volgen en gaan zich richten op het in 

praktijk brengen van de opgedane kennis. Ook het ‘’bij elkaar in de keuken kijken’’ wordt steeds 

populairder als leermiddel.. 

Beschouwing kennis en kunde (werkgroep) 

Momenteel is het zo dat het delen van kennis en kunde op de ene locatie wel wordt gefaciliteerd en 

op de andere locatie niet. Het zou mooi zijn als de organisatie de werkbezoeken meer overstijgend 

kan faciliteren. Bijvoorbeeld het faciliteren om op een andere locatie een week mee te lopen, zodat 

nieuwe ideeën kunnen worden opgedaan en uitgewisseld. Ook het actief stimuleren van jobrotation 

en interne mobiliteit zou dit proces kunnen stimuleren. Om ook de medewerkers die hier minder 

interesse in hebben te stimuleren kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een  datingsite 

‘’Kom van je Plek’’ : hiermee schrijf je elk jaar minimaal 1 dag in om ergens anders mee te lopen 

zodat je kennis en kunde gedeeld worden, en je geïnspireerd kan raken door een andere omgeving.  

 

D2/3 -  Zelforganisatie & Samenwerking (32 teams) 

 

We zijn trots op ons zelforganiserend vermogen en op de onderlinge samenwerking. Er is een 

enorme bereidheid om er gezamenlijk voor te zorgen dat alles loopt. Als er bijvoorbeeld uitval is 

door ziekte dan vallen we flexibel voor elkaar in. De sfeer is open en positief, we kunnen overal over 

praten. Binnen teams kunnen we elkaar steeds beter feedback geven, de eigen mening van 

individuele teamleden komt er steeds beter uit. Er is een duidelijke taakverdeling waarbij ieder zich 

eigenaar voelt van de aan hem/haar toebedeelde taken. Daarbij maken we optimaal gebruik van 

elkaars talenten en vullen we elkaar goed aan.  

‘’Alles is bespreekbaar en de collega’s hebben veel voor elkaar over’’ 

bron: team WV Meerwijk 

 

Het zoekproces naar regelarme zorg (en in het verlengde daarvan verlaging van de werkdruk) is in 

ontwikkeling. Hoe kunnen we de processen makkelijker laten verlopen, welke lijstjes zijn echt nodig 

en welke kunnen achterwege blijven, zijn vragen die we ons regelmatig stellen. Ook de onderlinge 

communicatie, via de mail en het ECD, speelt daarbij een rol. Er worden coaches ingezet om het 

proces van zelforganisatie te ondersteunen. Een juiste balans in de teamsamenstelling, de 

takenmatrix en het geven van feedback is daarbij regelmatig onderwerp van gesprek. Ook zoekt men 

naar manieren om, in de hectiek van de dag, toch regelmatig een moment te vinden om met elkaar 

te evalueren en de werkprocessen aan te scherpen.  

‘’De communicatie moet duidelijk zijn, goed zakelijk noteren zodat de ander weet wat, hoe en waar’’ 

bron: team Admiraal de Ruijterlaan 
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Beschouwing Zelforganisatie&Samenwerking (werkgroep) 

Sinds 2015 zijn er veel veranderprocessen tegelijk gaan lopen: we zijn begonnen met 

zelforganiserende teams, het ECD is ingezet, we zijn digitaal gaan roosteren. Dit heeft voor een 

gevoel van werkdruk gezorgd, waar de teams zelf mee aan de slag zijn gegaan. Kernvragen bij het 

regelarm organiseren zijn onder andere: 

 

- Moet ik dit nu doen? 

- Moet ik dit nu doen? 

- Moet ik dit nu doen? 

- Moet ik dit nu doen?  

- Moet ik dit nu doen? 

 

Aan de ene kant is het goed als teams hierbij hun eigen proces doorlopen, aan de andere kant is het 

ook fijn als teams hierbij zo nodig ondersteund kunnen worden. Dit hebben we gefaciliteerd in de 

vorm van interim-procesbegeleiders (ipb-ers), d.w.z. een ‘’meewerkend voorman’’ die tijdelijk wordt 

ingezet bij een specifieke hulpvraag van het team. Zij krijgen daarbij handvatten om ‘’ander’’ te 

organiseren. Ook de teamreflecties kunnen, op vrijwillige basis, ondersteund worden door coaches 

en ipb-ers.  

 

D4 - Vernieuwing (10 teams) 

Teams zijn er trots op dat nieuwe ontwikkelingen worden opgepakt, en blijven zoeken naar 

mogelijkheden om te blijven ontwikkelen op vernieuwingen in de zorg. Vernieuwing en ontwikkeling 

houdt je gemotiveerd en zorgt ervoor dat je plezier in je werk houdt. 

 

Vernieuwingen worden gezocht in de inzet van de beschikbare technologie (bijv. digitaal scherm 

voor mededelingen in de hal, robot stofzuiger, snapchats maken op verzoek van cliënten, etc.. 

)Vernieuwing is ook het elke keer opnieuw te bekijken of een bepaalde situatie van een cliënt of in 

de samenwerking een andere aanpak of werkwijze mogelijk is. En door efficiënte oplossingen te 

zoeken voor het indelen van je tijd, ook roostertechnisch.  

 

 

 

 

 

 


